










আর্বযধর্গ্রন্থাবলী--২য়2 খণ্ডঃ 

উলীচঙঞ্গী 

[ মার্কগেয়-পুরাণান্তগত-দেবামাহাজ্যয্] 
টাকানুবাদ-সমেতা। 

'গীতারত্র-কবিভূষণোপাধিকেন 

জ্ীমত অবিনাশচন্দ্র দেবশর্মণ। 
মুখোপাধ্যায়েন সুঙ্কলিত। 

আন্ব্রত্ভিজ্রেক্াম্পী 

মং বিচ্যেতাভিদীয়তে শ্রতিপথে শক্তি: অদাস্যা পরা, 

সর্বজ্ঞা ভবপন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ববাশয়ে সংস্থিতা । 

ছুক্ছেয়। ন্ৃদুরাজ্মতিশ্চ মুনিভিধ্যানাম্পদং প্রাপিতা, 

প্রত্যক্ষ! ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধি প্রদ! শ্যাৎ সদ! 

তৎসদ্ ব্রন্মেতি যত্শ্রত্ব। সদেকং প্রতিপগ্ভতে। 

খ্বিতা প্রকৃতিরেক। স1 সচ্চিদানন্দবিগ্রহ! ॥ 

মূল্য ১০ দেড় টাকা 



প্রাপ্তিস্থান 
শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায়। 

ধর্মগ্রন্থ বিক্রেতা ও প্রকাশক 

৭৩নং রাজ। দীনেন্র ষাট 

কলিকাতা --৬ 

প্রিপ্টার--হুর্ষ্যন্থারায়ণ ভট্টাচার্য। 

তাপসী প্রেস 
৩ৎনং কর্ণওয়ালিস ট্রাট, কলিকাতা 



বিজ্ঞাপন 
পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ 

মহাশয়ের শ্রীমদ্তগবদগীতা, শ্রীমার্কত্েয় চণ্তী, বুহংস্তবকবচ- 

মালা,জ্ীগীতগোবিন্ প্রভৃতি ধর্্-পুস্তকগুলি পশ্ডিত-সমাজে 

নিরতিশয় সম্মাদর লাভ করিয়াছে এবং গুণগ্রাহী ধর্মপ্রাণ 

'পাঠক মণ্ডলী এই পুস্তকগুলি ছাড়িয়া অন্য কাহারও সঙ্কলিত 

পৃশ্তক লইতে চান না। ইহা! দেখিয়া কতিপয় লঘুচেতা 
পুস্তক-ব্যবসায়ী কৌশলক্রমে তীহার দ্বারা গীতা প্রস্ৃতি 
স'শোধন করাইয়া লইয়া. তাহার অনুমতির অপেক্ষা না 
করিয়াই স্ব স্ব নীচ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে পুস্তকের যলাঁটে 

তাহার নাম মুদ্রিত করাইয়া, তাহাই যে তাহার পুস্তক, এই 
বলিয়! গ্রথহকবর্গকে প্রতারিত করিতেছে । আমাদের নিকট 

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন--“আপনাদের নিকট কি 

কবিভূষণ মহাশয়ের “খেলো” (অর্থাৎ কমদামের) গীতা পাওয়া 

যায়?” কি অন্তু কাণ্ড |! এ সকল হীনচেতা লোভ-পরবশ 
পুস্তক-ব্যবসায়ীরা এইরূপে পরম পবিত্র কৃতজ্ঞতার সম্মান 
রক্ষা করিতেছে !! ইহাই যুগধর্্ম-মহিমা |! 
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যাহাতে ক্রেতৃ-মহোদয়গণ আর প্রতারিত না হন, 

এই অভিপ্রায়ে আমরা তাহাদিগকে এতদ্বারা জ্ঞাপন 

করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মুখোপাধ্ায় কবিভূষণ 
মহাশয়ের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত শ্রমন্তুগবদগী তা," পঞ্চরত্ব- 

গীতা, শ্রীমকগ্ডেয় চণ্ডী, বৃহ ২-স্তব-কব্চমালা, লঘুস্তা ব্রমালা, 

শ্রীগীতগোবিন্দ প্রন্থৃতি আর্ধ্যধর্শ-গ্রন্থাবলীর পবলিশার: 
(প্রকাশক ) এবং বিক্রেতা একমাত্র আমরা অর্ধাং সংঙ্কত 

প্রেস ডিপজিটরি। ক্রয়কা'লে তাহার পুস্তকের টাইটেল 
পেজে গ্রন্থকারের এবং প্রকাশকের নাম দেখিয়া লইবেন) 
যে পুস্তকে তাহার শামের সঙ্ষে আমাদের নাম দেখিতে 

পাইবেন না, তাহা কবিছুষণ মহোদয়ের নহে, জানিবেছ। 

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি একান্ত বশংবদ 
কলিকাতা । শ্রীইন্দুনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩৫৫ ম)াশেজার 



নিবেদন 
মার্কটৈয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্থয নিষ্ঠাবান আর্)সম্তানের 

হদয়ের.ধন। ইছা বিধিপূর্বক অদীত হইলে, কাযধেছুর 
ন্যায় সর্বকামনা প্রসব করিয়া থাকে । একাধারে ধর্দার্থ- 
কামযোক্ষ প্র ঈদৃশ বশ্গ্র্থ আর নাই বলিলেও অতুয্তি 
হয় না। কিন্ত কালসহকারে ইহার অনেক শ্রোকের 

পঠান্তর ঘটিয়াছে। কোন্ পাঠটি যেখধি-প্রণীত, তাহা 

মার্শ জনের বিদ্যাবুদ্ধির নির্ণেয় নহে । স্ুধীগণের অবগতার্থ 
পাঠান্তরগুলি তত্তং শ্নোকের নিয়ে ক্ষুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত করি- 

লাম। পাঠাধিগণের বোণসৌকর্্যার্থে, প্রাচীন প্রামাণিক 
টাকা হইতে সঙ্কলন করিয়া যথাসম্ভব সরল, একটি কষ 
অথচ প্রাঞ্জল টীকা, বঙ্গানুবাদ-সহ ইহার অস্তনিবেশিত 
করিলাম। আশামুরূপ সরল করিতে পারিলাম কি না, 

জানি না। মান্ুশ জনের ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করা অতীব ছুঃমাহসের বিষয়। কিন্তু মাঁতৃমহিম-বর্ণন 

আমাকে সে সকল চিন্তা করিবার অবসর দেয় নাই। 
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- মূলে, টাকায় বা অনুবাদে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত 
হইলে, মাতৃসেবক মহাহ্ছুতব তক্তবুন্দ দয়া করিয়া তাহা 
আমাকে জানাইলে, কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। ইতি-_- 
কলিকাতা বিনীত-_ 

১৩১৪ সাল। প্রীঅবিনাশচজ্জ দেবশর্ম্ণঃ 

সপ্তম পংক্করণের বিজ্ঞাপন 
মাতৃভত্ত। মহাচুভবগণের অনুকৃলদৃষ্টি-প্রপাদে “দেকী- 

মাহাত্ু)” গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেমিত হওয়ায় আমি স্বয়ং 

কৃতরতা বোধ করিতেছি । এবার প্রোৎসাহিত-চিত্তে 

কাত্যায়নী-তস্ত্রোক্ত কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রয়োগ এবংটাকায় 
অনেক নৃতন বিষয়, বিশেষতঃ কবচ, অর্গলা ও কীলকেরও 

প্রাঞ্জল টীকা সঙ্কলন করিয়া, ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম । 
গ্র্ৃকলেবর কিঞ্চিৎ বন্ধিত হওয়ায় মুলাও কিঞ্চিৎ বুদ্ধি 
পাইল। সহদয় পাঠক মহোদয়গণ তজ্জন্ত আমায় ক্ষম। 
করিয়! পূর্ববৎ কুপা-দৃষ্টিপাত করিলে কৃতার্থ হইব । ইতি-_ 
বঙ্গবাপী কলেজ 

কলিকাতা প্রীঅবিনাশচজ্্ দেবশর্মণঃ 
থুঃ অঃ ১৯২৯। 



মুখবন্ধঃ 

১। প্রথয চরিত্রে 
মধুকৈটত-বধ--তমোনিরাস-_ 

স্টির আরম্ত। 
মম যোনিরগ্দস্তঃ সমুদ্রে । (দেবীস্থম্ত ৭) 

২। মধ্যম চরিত্রে 

মৃহিধাস্থুর বধ-_-মহিবাস্ুর রজোতগুণময়-_ 

তাহার বধে সত্তবগুণের বিকাশ-- 

রাজসী মু্তি__মহালম্্মীর আবির্ভাব । 
গু অহং কত্রেতি বন্থতিশ্চরা ম্যহুম্**-***পরো দিবা 

পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিন! সম্বভূব । 

( দেবীহৃক্ত ১) 
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৩। উত্তম চরিত্রে: 

. শস্তনিশুপ্ত বধ- সত্বপ্তণপ্রতিষ্ঠা। 
সত্তগ্ুণময়ী-_মহা সরস্বতী 

অহং রাষ্রী সঙ্গমনী বস্থনাং চিকিতুষী 
গ্রথমা যজ্জিয়ানাম। ( দেবীস্ন্ত ৬) 

গার টি চক 

[ সুরথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ]) [ কোলা-বিধবংসি-রাঁজগণ | 

চন্ত্র্দেব স্বায়ভভূব মন্থুবংশীয় 

॥ ফব 

বুধ--( চিত্রাগর্ভে ) ॥ 
চস . পুত্র (না অজ্ঞাত ) 

॥ ॥ 

অধিরথ উৎ্কল 

॥ ॥ 
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স্থরথ ( সর্বভূমগ্লধীশ ) রাজা নন্দী 

॥ 

[ ইনি শত অক্ষৌহিণী সেনাসহ বর্ষব্যাগী যুদ্ধে 
মহারাজাধিরাজ মুরথকে যম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করিয়া তদীয় দুসমৃদ্ধ রাজধানী কোলা-নগরী 

বিধ্বস্ত করেন। ] (কেছ কেহ ইহাদ্দিগকে যবন 
বলিয় নির্দেশ করেন। ইহা অন্ুসন্ধেয় বটে )। 

সমীধির সংক্ষিপ্ত পরিচর। 

ইনি অমিত ধনশালী বেশ্ঠবংশীয়। এই ভাগ্যবাঁন্ মহা- 

মানব কলিঙ্গরাজ বিবাধের পৌত্র, পরম বৈষ্ণব দ্রমিণের 
তপোলব পুত্র 'প্রতাহ জলগ্রহণের পূর্বে কোটি স্বর্ণ দান 
করিতেন। ইহাতে ইহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। আত্মীয়- 
স্বজন এমন কি পড়ী পুছও ইহাকে পরিত্যাগ করায় ইনি 
মেধসাশ্রমে আসেন) তথায় রাজ্যত্র্ট মহারাজাধিরাজ 

স্ুরথের সহিত ইহার পরিচয় হয়। তৎপরে উভয়েই 

সাধনাবলে সাধুজ্য মুক্তি লাভ করেন। 
সপ ভু স্্প্্ 



অথ দেবীবাহন-সিংহধ্যানমৃ 

গ্রীবায়াং মধূহ্দনোইস্ শিরসি শ্রীনীলকণ; স্তিতঃ 
শ্রীদেবী গিরিজা ললাটফলকে বক্ষস্থলে শারদা। 

যড় বক্তে। মণিবন্ধসন্ধিষু তথা নাগাস্ত পার্খস্থিতা: 

কণো যন্ত তু চাশ্থিনৌ স ভগবান্ লিংহো মমাস্বিষ্টদঃ ১ 
যন্নেত্রে শশিভাস্করৌ বস্থুকুলং দত্তেষু যন স্থিতং 

জিহবায়াং বরুণন্ত হস্কৃতিরিয়ং শ্রীচচ্চিকা চগ্ডিকা। 
গণ্ডো যক্ষষমৌ তথোষ্ঠদুগলং সন্ধ্াদবয়ং পৃষ্টকে 

বডী যস্ত বিরাজতে স তগবান্ সিংহো মমান্তি্দঃ||২ 

গ্রীবাসদ্ধিযু সপ্তবিংশতিমিতান্যুক্ষাণি সাধ্য হি 

প্রৌঢা নিত্বণতা তমোহগ্ত তু মহাজৌর্ব্যৈ: সমাঃ পৃতনাঃ। 
প্রাণে যস্ত তু মাতরং পিতৃকুলং যস্াস্তযপানাত্মকং 

রূপে শ্রীকমলা কচেষু বিমল! তে হ্য রব রশ্ময়: || ৩ 

ইতি শ্রীদেবীপুরাণে দেবীবাহন-সিংহধ্যানম্। 



ও নমশ্চণ্ডিকায়ে | 

ভহ্খ অউসহ বাদক শা 

মেধাস্ত কথয়ামাদ নুরথায় সমাধয়ে। 

সা কথা কথিত পশ্চান্মা্কণ্ডেয়েন ভাগরো ॥ 
তামেব কথয়ামাহঃ পক্ষিণে। জৈমিনিং প্রতি । 
এষ| হটুসংবাদ-কথ সপ্তশত্যাঃ পুরাতনী ॥ 

পুরা! খলু* তত্রভবান্ জৈমিনির্ভগবতো! ব্যাসদেবস্য মুখাদ্ বিদিতাখিল: 
ধন্দমতত্বোংপি পরবহ্গতবিজ্ঞান্থ ভঁগবস্তং মাকণেয়মুপাগম্য কাংশ্চিৎ 
প্রশ্বানবাতারযৎ। অগ ভগবন্নস্তচেতন। মহামুনিন] কথাবসরাভাবাদ্ 
রিদ্ধ্যাচলকু তনিলয়ং পিঙ্গাখে]! বিরাধঃ সপুত্রঃ হুমুখশ্চেতিনামধেয়ং পক্ষি" 
চতুষ্য়ং সর্ববতত্বজ্ঞং প্রশ্ট,মুপদিষ্ট১ স্. তখৈবাকরোৎ। তৈশ্চ পক্ষিভিঃ 
ফোণমুনিপুত্রৈঃ মাকগডয়-ভাগুরি-সংবাদাত্মকমিতিহাসমনুসরত্তিঃ মন্বত্বর- 
কথা প্রসঙ্গেন ব্র্মযীমাহাত্ম্যং বর্ণলিভুকামেঃ সপ্ত মন্বসন্তরাপি বর্ণযিত্বা 
অষ্টমমন্বস্তর-চরিতং কথ্যতে ইতি ষটুনংবাদকথা প্রথমতোহনুলহ্ছেয়া। 

অথ চশ্টীপাভিফলম্। বারাহীতন্ত্রে। চতীপাঠফলং দেবি 
শৃশুঘ গদতে। মম। একাবৃত্তাদিপাঠানাং প্রতাহং পঠতাং নৃণাম্ ॥ ১॥ 
সঙ্কল্ল্য দেবীং সম্পূজ্য শ্যন্যাঙ্গেঘু মনুন সকৃথ। * পশ্চাদবলিপ্রদানেন 
ফলমাপ্পোতি মানবঃ ॥২॥ উপনরগোপশান্তার্থং জিরাবৃত্তং পঠেমরঃ। 
গ্রহদোযোপশান্তার্থং পরাবৃস্তং বরাননে ॥ ৩ ॥ মহাভয়ে সমুৎপন্নে 
সপ্তা বৃত্বমুদীরয়েখ । নবাবৃত্তা! ভবেচ্ছান্তি বাজপেয়ফলং লন্তেৎ ॥ ৪1 
রাজবগ্তার ভূত্যে চ র্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ। অর্কাবৃত্তা। কামসিছিবৈ রিনাশশ্চ 
জায়তে & ৫ ॥ মন্থাবৃত্তা। রিপুব গ্স্তথ! স্ত্রী বগ্ততামিয়াৎ। সৌধথ্যং পঞ্চ. 

* স্যাস-বিধিশ্চ নবার্ণবিধানে উক্তঃ। 1 মুচ্োৎ প্রাণাততিজাত্তয়ািতি বা। 



৮৩ প্রয়োগ-পদ্ধতিঃ। 

দশাবৃত্ত| শ্রিয়মাপ্োতি মানবঃ ॥ ৩॥ কলাবৃত্ত্য। পুত্রপৌন্রধনধাস্তাগমং 
বিছুঃ।' রাজভীতিবিনাশায় বৈরন্তোচ্চাটনায় চ॥ ৭॥ কু্্যাৎ দগ্দশা বৃত্ত 
তথাষ্টাদশকং ত্রিয়ে। মহারণ-বিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ॥ ৮ 
পঞ্চবিংশাবর্তনাচ্চ ভবেদ্ বন্ধবিমোক্ষণম্। লঙ্কটে সমন্ুপ্রাপ্তে 
ছুশ্চিকিৎম্তভয়ে সদ! ॥৯॥ জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আযুষে! নাশ 
আগতে | বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্বৌ ধননাশে তথ] ক্ষয়ে ॥ ১, | তখৈব 
ভ্িবিধোৎ্পাতে তথাচৈবাতিপাতকে । কুধাদ্ যত্াৎৎ শতাবৃত্তং তত: 
সম্পণ্থতে শুভম্ ॥১১॥ বিপদন্স্ত নগ্তন্তি ততে। ঘাতি পরাং গতিম্। 
ধিয়ে! বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্তা! রাজা বৃদ্ধিস্তখাপর। ॥ ১২ ॥ মনন1 চাক তং দেবি 
দিধোদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ। শতাহ্বমেধ-যন্্রানাং ফলমাপ্পোতি হব্রতে ॥ ১2 
সহশ্রাবর্তনালল্ত্রীরাবৃণোতি স্বয়ং স্বির।। প্রাপ্তো মনোরথান্ কামান 
নরে! মোক্ষমবাপ্রয়াৎ ॥ ১৪॥ যখাথমেধঃ ত্রতুযু দেবানাঞ্চ যখ। হরিঃ। 
স্তবানামপি নর্ববেষাং তগ| সপ্তশতীন্তবং ॥ ১৫॥ অথবা বহুনোক্তেন 
কিমন্ভেল বরাননে । চও্যাঃ শভাবুতুপাঠাৎ সর্বাঃ দিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

অথ কাত্যায়নীতন্ত্রোক্ত-প্রয়োগপদ্ধতিঃ | 
“রান্রিহক্তং জশেদাদৌ মধ্যে চণতীস্তবং পঠেৎ। প্রান্তে তু জপনীয়ং 

বৈ দেবীসুক্তমিতি ক্রমঃ | এব সম্পুটিতং স্তোত্রমভী্কলদায়কম্ * ইতি 
মরীচিকল্পধুত-বচনং পাঠকালে ম্মর্তব্ম্। আদৌ রাত্রিহস্তম অন্ত 
দেবীনুক্তং তভশ্চ রহস্যত্রয়ং পঠনীয়মিতি দিকৃ। 

বাচনক্রখো বারাত্ঠীতন্ত্রে- আধারে স্থাপরিতব! তু পু্ণকং 
বাচয়েত্ততঃ। হস্তসংস্থাপনাঙ্দেবী নিহস্তাদ্ীকলং যতঃ। যাবন্ন 
ূর্যাতেহধ্যায়ন্তাবন্ন বিরমেৎ পঠন্। ঘদি প্রমাদাদধ্যায়ে বিরামে। ভবতি 
প্রিয়ে ॥ পুনরধ্যায়মারভ্য পঠেৎ সর্বং মুছন্ততঃ॥ অনুক্রমং পঠেদ্দেৰি 



গ্রয়োগপদ্ধতিঃ| //৯ 

শিরঃকম্পাদিকং ত্জেৎ। নমানসং পঠেং স্তোত্রং বাচিকত্ত প্রশস্তপ্ডে। 
হুনেৎ প্রদীপিতে বহ্ছৌ তিলধান্তাদিততুলান্। ধর্শকামার্থ-সংসিক্ধ্যে 
মোক্ষার্থী পাঁয়সং হুনেৎ ॥ 

তথা চান্য ব্র--“শ্রণবঃ পুক্বমুচ্চার্যয স্োতং বা সংহিতাং পঠেখ। 
অন্তে চ পণবং দগ্যাদিতুবাচাদিপুরুষঃ। নমৌহন্ুং চ পঠেৎ স্তোতং 
বাচিকন্ত প্রশস্ততে |” যত, কীলকে-'শনৈম্ত জপমানেহস্মিন স্তোত্রে 
সম্পত্তিরুচ্চকৈত” ইতি তছুচ্চৈঃপাঠনিষেধকং  হরানিষেধকঞ্চ । 
পপুত্তকে বাচনং শ্বং সহত্রাদধিকং যাঁদ। ওতো নুনস্ত তু ভবেদ্ বাচনং 
পুস্তকং বিন1।” বিনপীত্যর্থঃ। “খধিং ছন্দোহঙ্গং বিশ্যন্য পঠেৎ স্তোত্রং 

মমাহিতঃ। গ্তোত্রে ন দুশ্ঠতে ঘত্র প্রণবং ্াসমাচরেৎ |” 
তল্সেখানেহপি নিশেমংন স্বয়ং লিশিতং স্তোত্রং নাব্রাঙ্গণ- 

লিপিং পঠেখ। ন চ স্বয়ং কৃতং স্টোত্রং তথান্তেন চ ষ্কৃতম্। যতঃ 
কলৌ প্রশংনগ্ঠি ধধিভির্ভাষিতন্ধ যৎ। পরস্ষ্চ _মুদ্রালিপঃ শ্বরলিপি- 
লিপি লেখনিসন্তব!। গুিকাঘুণসন্তৃত! লিপয় পঞ্চধা ম্মভাঃ। এভজ- 
ভিলিপিভির্ব্যাপ্ত। ধরিত্রী শুভদ। হর॥ (বাগাহীতন্ত্রে হরগোৌনীসংবাদে )। 

খড়গমালীতন্ত্রেঘপি-লেখন্ত। লিখিতা বিপ্রৈমু দ্রাতিরক্কিতথ 
যৎ। শিপ্পািনিশ্মিতং বচ্চ প1ঠযং ধ্যঞ্চ সর্ববদ! ॥ 

প1টতে২ঙপি-জিতেক্রিয়ান্ সদাচারান্ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ | 
বুযৎপন্নাংশগ্িকাপাঠরতান্ লজ্জাদয়াবতঃ ॥ হাদৃগলক্ষণোপেভান্ 

্রাঙ্মণান্ সপ্তশতীগাঠকর্মণি বৃণুয়াৎ। অপিচ--গীতী শীঘ্রী শ্রিরংকম্পা 
' হ্বযং লিখিতপাঠকঃ। অনর্থজ্ঞেহলকষ্ঠশ্চ যড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥ 

অথ পুরশ্টলণ-প্রমোগঃ- জপেদ্ বিপ্রং সমাশ্রিত্য মাসমেকং 
তু যে নরঃ। হুত্ব! বিদ্বদলৈমণসং মধুরজ়-( মধু ্বতং শর্কর! চ) যোগতঃ। 



৮০ প্রয়োগ-পদ্ধতিঃ| 

হত! দশাংশতে! বাপি কমলৈঃ ক্ষীরসংযুতৈঃ। ধনদেন সমাং 
. লক্গীং'প্রাপ্রয়াদুত্ধমাং ফ্রবম্॥ (ইতি ছূর্গা-প্রদীপে )৪ হরগৌরীতন্ত্রে 
কাম: পুিকামে। বা সথষ্িমার্গক্রমেণ তু । জপেৎ শক্রার্দিমারভ্য 
শুস্তদৈত্যবধাবধি। আদিমারঙ্য প্রজপেৎ্ পশ্চাচ্ছেষং সমাচরেৎ। 

প্রয়োগাহ্তরাণি । প্রতিষ্নো কমাগ্থস্তয়োঃ প্রণবজপে মন্ত্রসিদ্ধিঃ 
॥১॥ অত্র শ্লোকপদং মন্ত্রোপলক্ষণম | সপ্রণবমনুলোমব্যাহতিত্র- 
মাদৌ অন্তে তু বিলোমং তৎ, ইত্যেবং প্রতিঙ্্নোকং কৃত্বা শ্রতাবৃত্তিপাঠেহ" 
তিশীত্রং গিদ্ধিলাভং ॥ ২ . প্রতিক্লোকমাদৌ “জাতবেদসে” ইতৃচং 
পঠতঃ সর্বাকামসিদ্ধিঃ ॥৩॥ অপমৃত্যু-বারণায় আদাবস্তে চ শতং 
পত্র্স্বকমন্ত্ং” জপেৎ। প্রতিশ্লোকং তন্মস্ত্জপ ইতান্তত্র ॥ ৪ ॥ প্রতি- 
গ্লেকং “শুলেন পাহি নে! দেবি” ইতি পাঠাৎ অপহৃত্যুশাশং। অন্ত 
কেবলন্যাপি গ্লকত্য লক্ষমধুতং সহশ্রং শতং বা জপতোহপন্ৃত্যুবারণম্ ॥৫। 
প্রতিশ্নোকং “শরণাগতদীনার্ডে” তি পঠতঃ সর্ববকার্যযসিদ্ধিঃ ॥ ৬0 প্রতি- 
শ্লেকং “করোতু সা নঃ শুভহেতৃঃ” ইত্যদ্ধং পঠতঃ সর্বকার্ধ্যসিদ্ধিত | ৭ | 
স্বাভীষ্টবরপ্রাপ্তয়ে “এবং দেব)। বরং লব্ধ” ইতি ফ্লোঝং প্রতিশ্লোকং পঠেখ। 
৮| সর্বাপত্তিবারণায় প্রন ্ লোকং“হুর্গে শ্বৃতা"ইতি পঠেৎ। অন্য কেবলস্তাপি 
প্লোকশ্য কাধ্যানুপারেশ লক্ষমধূতং সহআং শতং ব! জপো! বিধেয়ঃ 8৯ ॥ 
“সর্বাবাধে হাস্ত লক্ষজপাৎ প্রতিশ্লোকপাঠাদ্ ব! ক্লোকোন্তফলপ্রাপ্তিঃ 1১৭॥ 

“ইথং যদ! মদ! বাধা” ইতি গ্লোকজপাৎ মহামারীশাস্তিঃ ৪১১৪ প্রতিশ্লোকং 
“ততে। বব্রে নৃুপো! রাজাম্” ইতি মন্ত্রদ্য লক্ষজপে পুনঃ ্বরাজলাভঃ (১২| 
প্রতিশ্নোকং “হিনপ্ডতি দৈতাযত্োজাংসি "ইতানেন সদীপবলিদানে খন্টাবাদনে 
চ বালগ্রহশাস্তিঃ 8 ১৩৪ আগ্াবৃবিমনুলোমেন ওয়োদশাধ্যায়ং পতিত) 
ততে। বিপরীতক্রমেণ দ্বিতীয়ামগ্ুলোমেন তৃতীয়ামিত্যেবমাবৃত্তিত্রয়েণ 
শীঘ্রং কা্ধ্যসিদ্ধিঃ | ১৪ ৪ সর্ববাপত্তিবারণায় “দুর্গে শ্মতা” ইত্যর্ধং ততো 
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“্য্দস্তি ঘচ্চ দূরকে” ইতাচং তদন্তে “দারিদ্রাছ্থেত্যর্ম্ এবং কার্ধ্যাদু- 
সারেণ লক্ষমধূতং সহত্রং শতংব! জপনীয়ম্ ॥ ১৫৪ “কাংলোহম্মীতি খচং 

 প্রতিষ্ন্েকং পঠতে। লক্মীপ্রাপ্তি: ॥ ১৬ ॥ গ্রতিশ্লোকম্ “অনৃণ| অন্মিন্ 
ইতাচং পঠতঃ কণপরিহারঃ | ১৭ ॥ মারণার্থম্ “এবমুন্। সমুৎপত্য” ইতি 
শ্লেকং প্রতিগ্লোকং পঠতো৷ মারণোক্তাবৃত্তিভিঃ ফলসিদ্ধিঃ ৪১৮॥ “জ্ঞানিনা- 
মপি চেতাংসি* ইতি শ্লোকজপমাত্রেণ সম্ভোমোহনমি তানুভবদিগ্কম্। প্রতি- 

শ্লেংকং তচগ্লোকপাঠেতবন্তম্ | ১৭ ॥ ' রোগানশেহান্” ইতি গ্রেকস্য 
প্রতিশ্লোকং পঠতঃ সকলরোগনাশঃ | তন্মাত্রজপেহপি সঃ $২*॥ “ইতুকতা 
স। তদা দেবী গম্ভীর!” ইতি শ্লোকস্ত প্রতিশ্নোকং পাঠে প্রথগজপে বা 
বি্াপ্রাপ্তিবাগ্বৈকৃতনাশশ্চ ॥২১॥ গভগবত্যা কৃতং সর্বম্” ইত্যাদি 
দ্বাধশোত্তরশতাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্ববকামদং সর্ববাপদবারণশ্চ ॥ ২২1 “দেবি 
প্রপন্নার্তিহরে” ইত্যারদিয্লোকম্ত যথাকাধ্যং লক্ষাধূতসহম্রশতান্ততমসংখা- 

, জপে প্রতিপ্রোকং পাঠে বা সর্বাপন্রিবৃত্তিঃ সর্ববকামাপ্তিশ্চ ॥ এবু প্রয়ো- 
গেমু প্রতিগ্লোকং দীপাগ্রে কেবলমেৰ বা নমন্করণেহতিশীস্রং দিদ্ধিঃ ॥ 
প্রতিশ্নোকং কাঁমবীজসম্পুটিতস্ত একচত্বারিংশদ্দিনং তিরাবৃতৌ সর্ববকাম- 
দিদ্ধিঃ ॥ ২5৪ একবিংশতিদিন-পর্যাত্তমুক্তরীতা। প্রতাহং দ্বাদশাবৃত্ধো 
অয়োদশাবৃত্তো। বা বশীকরণম্ ॥ ২৪ ॥ মায়াবীজসম্পুটিতস্ত ফট্বীজস্ত পল্লব- 
সহিতস্ত সপ্তদিনপর্য্ন্তং ভ্রয়োদশাবৃতৌ৷ উচ্চাটনসিদ্ধিং ॥ ২৫ ॥ তাদৃহ্ঠামেব 
দিন্চড়ইযমেকা দশা বৃত্ত সর্ধের্বাপদ্রবনাশ? ॥২৬ ॥ একোনপঞ্চাশদ্দিনপধ্যস্তং 
প্রতিক্প্োকং শ্রীবী্সম্পুটিতত্ত পঞ্চদশাবৃতৌ লক্ষীপ্রাপ্তিঃ ॥ ২" ॥ প্রতি- 
শ্লোকং (ইং) ঝগ্বীজমম্পুটিতন্ত শতাবৃতে। বিদ্বাপ্রাপ্তিঃ॥ ২৮ ॥ ও 

: হৌং নমঃ ইতোতৎসম্পুটিততস্ত প্রথমচরির্রস্ত প্রতিক্নোকং পাঠ আদাবন্তে 
ক্রমেণ শ্লোকাস্তে বিপরীতক্রমেণেতার্থঃ ॥ ২৯॥ এবমগ্রেহপি হ্রীং নম 
ইত্তৎসম্পুটিতে। মধ্যমচরিওস্ত শ্লৌকং প্রতি বা পাঠঃ ॥ ৩ ॥ ও 
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কীং নমঃ ইত্যেতৎসম্পুটিভোহ্যন্তচরিত্রস্ত পাঠে শীন্্ং কার্ধযসিদ্ধিঃ ॥ ৩১। 
তত্র প্রথমচরিতে মৌ; বীজেন যড়ন্তাসঃ | ৩২ ॥ 

“ত্রিগ্$ণ। তামসী” ইত্যাদি ষড়, ভিঃ রহস্তোক্তং ধ্যানম্।। 

অথ চণ্তীপুজাবিধিঃ | 

আচগন-লিশ্িঃ1- শুচিঃ কৃতনিতাকিরঃ পূর্বমুখ, উত্তরমুখো ব 
ও এ আত্মতত্বং শোধ্য়ামি শ্বাহ।। ও হী বিদ্যাভত্বং শোৌধখাম 

্বাহা। ও রী শিবতন্বং শোধয়ামি ম্বাহ!। ও এশত্রী ক্রী পর্কাতবং 
শোধয়ামি ম্বাহা। ইতি ব্রিরাচমা ও তদ্বিষেশঃ পরমং পদং স্দা 
গশ্যন্তি শুরয়ঃ দিবীব চক্ুরাহতম্্। ও বিষুঃ ও বিঃ; ও বিঃ ও 
পুগরীবাক্ষঃ ইতি বিষ স্মরেহ। 

ততঃ ও এতেভে] গঙ্গাদিভেো। নমঃ ইতি ভ্রিরভুক্ষা এতে গঞ্গপুষ্পে 
ও এতেভে] গন্ধপুষ্পাদিভ্যো নমঃ, এবম্ এভদধিপঙয়ে ও বিষ'বে নম, 
এতৎসম্প্রদানেভাত ও পুজনীযদেবতাভ্যো নমঃ 'ইতি অঙ্যর্চয এতে 
গন্ধপুপ্পে গু নারায়ণায় নম$, এবং ও গুকভ্যে| নমঃ, ও আদিত্যাদি- 
নবগ্রহেভ্যো নমঃ) ও প্রাহ্মণেভে। নমঃ) ও শ্রীহযার় নমঃ ইতি প্রত্োকং 
সম্পুজা ইদমর্ধ্যং শীহুর্ধ্যভটারকায় নমঃ ইতি কূর্যযায়ার্ঘযং দঞ্চাৎ। ততঃ। 

জম্তিবাচনম্।_পূর্বাস্ত উত্তরাপ্তে। ব। তাআাদিপাত্রে তগলান্ 
গৃহীত! ও কর্তব্যহন্মিন দেবীমাহাস্ম্যপাঠদাঙ্গতার্থং দেবীপুজ নকর্মাণি 
ও পুণ্যাহং ভবঙ্ছে। ক্রবন্ত (৩ পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং ও পুণ্যাহং )। 
ও কর্তব্হন্সিন্......ও স্বন্তি ভবস্তে| ক্রবস্ত ও শবন্তি ভবন্তে ক্রবস্ত, 
ও শবন্তি ভবস্তে। ক্রবস্ত (ও হস্তি ও স্বস্তি ছন্তি)। ও কর্তব্য 
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হন্মিন্..০ও খদ্ধিং ভবস্তে। ক্রবস্ত, ও থদ্ধিং ভবস্তো। ক্রবস্ত, ও খািং 
ভবন্তে! ও (ও ধধ্যঠাং ও ধধ্যতাং ও ধধাও1ং)। 

( তত হ্ক্তং পঠে) ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি 'ন্ঃ পুযা - 
বিশ্বের | স্স্তি ন স্তাক্ষে্? অরিষ্টনেষি: সত্তি নো বৃহষ্পতিদর্ধাতু। 
ও সবত্তি ও শ্বপ্তি ও হবত্তি ইতি তগুলান্ রর করেৎ। 

সাক্ষত্যঘন্্র;। (কৃভাপ্রলিঃ) ও শূর্ধ্যঃ সোঁমো যষঃ কাল: সগ্্ে 

তুশ্ন্তহ: ক্ষপ।। পবনো দিক্পতি ভূঁমিরাকাশং থচরামরাঃ| ত্রাক্গং 
শাদনমাস্থায় কল্নধ্বমিহ স্গিধিম্॥ 

জন্মঃ | উত্তরান্তে। দক্ষিণং জানু পাতয়িহা ও তদ বিষেগং 
পরমং পদমি ঠ্যাছাম্চাধা অগ্বোত্যাদি অনুকগোত্রঃ শ্রীনমুকদেবশর্খা 
স্ধধাভীষ্ট-সিজিকাম: জীমচ্চত্ডিকাজীতিকামো। বা শ্রীবৃক্দ্বৈপায়নাভিধান- 
মহধি-বেদবযাস-প্রোজ-জয়াখা- মার্কতেয়পুরাগান্তরত ও সাবি; হ্র্যাতনঃ 
ইতাদি সালনির্ভবিত। মনত ও ইতাশ্গ্রস্থত্য দেবীমাহাজ্মা-ফলকন্। সকৎ 
[ থিশ্রিকৃতে| ব| ] পাঠমহং করিস্ে। ( পরার্থে, ১, করিষুমি ) 

' অঙ্গন্ন-সুত্ম্। ও ষঙ্কলিতার্থাঃ লিদ্ধাঃ সন্ত পূর্ণাঃ সন্ত 
মনোরথাঃ। ও দেবো বে! জবিণৌদাও পুর্ণাং বিবষ্ট1সিচম্।| উদ ঝ| 
সিঞ্চধ্বদুপবা পৃণধৰ মাবিদ বে। দেখ ওহতে ॥ 

জ্ঞলতুদ্ধি। ভূমৌ ভ্রিকোপ-বৃত্তচতরং বিলিখয তত্র ও 

আধার-শত্তয়ে নমঃ ও কুম্ধায় নমঃ ও অনভ্তায় নমঃ ও পৃথিবো নমঃ ইতি 
গন্ধপুষ্ণং দত! তদুপরি গলপাত্রং সংস্থাপ্য নম ইতি জলেনাপুধ্য জলাধার. 
মুখভাগে অর্থযং মজ্জীবৃত্য ওমিতি জলে গন্ধপুষ্পং দত্বা ও গঙ্গে চেত্যাদি 
পঠিত্ব। মত্স্মু্য়। আচ্ছাগ্ত ওমিতি দশধ! জপেৎ। 

ভুূভাপনারণম্-ফড়িতি সপ্তধা জণ্ড। শ্বেতদর্ষপান আতপ- 
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তগুলান্ বা! গৃহীত্বা “ও অপমপ্পন্ধ তে তুতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাং। 

যে ভূত বিদ্বকর্তারন্ডে নগ্ন শিবাজ্ঞয়। |” ইতি বিকিরেৎ॥ 

আজনশুদ্ধিঃ। আদনাধো জলাদিনা ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ 

আধারশভ্িকমলাসনায় নমঃ ইতি আধারশত্তিং সংপুজা তত্র আদন- 
মান্তীযা ও পৃথীতিমন্ততস্ত মেরপৃষ্ট ধধিঃ হতলং ছনাঃ কুর্দ্ো দেবতা আনন- 
গ্রহণে বিশিয়োগঃ | ও পৃশি ত্বগনা ধৃত! লোক। দেবি ত্বং বিষুনা ধৃতা। 
তুঞ্চ ধারয় মাং, নিহ)ং পবিত্রং কুরু চাসনমিভি সংপ্রার্গ্য 2 ভূডুবিঃ স্ব 
ইতাাসনং সংপ্রোক্ষয তত্র প্রাঘুখ উদুখো। বা উপবিষ্ঠ বামে ও গুরুভ্যে 
নমং ও পরমণ্ডরুভে| নমঃ ও পরাপর-গুরুভো! নমঃ | দক্ষিণে ও 

গণপতয়ে নম | ডদ্দে ও বর্ণে নমঃ | (সম্মুখে) ও হী” চ্ডিকায়ৈ নমঃ 

অখ শাশপোঞ্ধালঃ।- হীং ইত্যাচমা ও নসশ্চগ্ডিকায়ৈে ইতি 
প্রথমা হৌ হহী শ্রা ইত্রীছু ধাত্রহীতত্রীহা, হা, শ্রৌএ রী 
শ্রাহীহী হু হর হদৌরী রাস্তা হী তীর কী সৌ রীহী'রী' 
ও গস্থাহা। ও কঃ ক্রী ই সঃফটু বৌধট্ স্বাহ।। ও ও ও হো" হৌ" 
হৌ' হো হৌ তো ই ইহ" ম্বাহা। হঁ হী হী হৌও কঃ শ্বাহা। ও 
হাঁ হীম্বাহা। হৌং নমঃ শিবায় শ্বাহ।। ইতি সকুজ্জপেৎ। 

অথবা (২) ওহী রীণত্রী' ক্রা'ত্রী' চ্ডিকে দেবি শাপানুগ্রহং 
কুরু কুর স্বাহা ইতি সপ্তবারং জপেৎ॥ 

অথ উৎকীজন-সন্ত্রঃ। ও শ্রী কী ভ্াঁচগ্তিকে উৎ- 
কীলনং কুক কুরু শ্ধাহা--ইতি একবিংশতিবারং জপেৎ। 
ততে। মায়াবীজেন প্রাণায়াম করাঙ্গগ্ঠাসাদিকং কৃত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ ৫ 

ও বিদছ্যুদ্দাম-সমপ্রভাং মুগপতিঙ্বক্ষস্থিতাং ভীষণাং 
কন্টাভিং করবালখেটবিলসন্ধস্ত/ভিরাসেবিতাম্। 



১1০ চত্ভীপৃজাবিধিঃ | 

হন্তৈশ্চক্রধরালিখেটৰিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং 
বিভ্রাণাষনলাত্বিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ॥ 

ইতিখ্যাত্বা মানদোপচারৈঃ* সম্পূজ্য বিশেষার্ঘ্যং সংস্থাগয়েৎ। তদ্ যথা । 

_ ম্ববামে হাগর্ভত্রিকোণ"মগডলং লিখিত্বা তত্র ফড়িতি ত্রিপদ্দিকাং 
সংস্থাপ্য তদুপরি স্থাপিতং শঙ্ঘং হীমিতি মন্ত্রেণ পূজিত! তত দু্ব- 
ক্ষতগন্ধপুপ্পাদিকং দত্ধ। মং বহিমণ্ুলায় দশক্লাক্মনে নমঃ ( ত্রিপাদি- 
কায়াং), অং ুর্ধামগুলায় ছ্রাদশকলাত্মনে নমঃ ( শছ্ে)। উং মোমমওলায় 

যোড়শকলাজনে নমঃ (জলে) গঞ্চপুপ্পং দত্ত গন্ধপুপোেণ শঙখং পুজন্বেখন 

(আগ্মেয়্যাং) হাং হদয়ার় নমঃ। ( এীশান্তাং) হীং শিরসে ম্বাহা। 
(নৈধতাং) হুং শিখার বষটু। (বাঁয়ব্যাং) হৈং কবচায় হং। (সম্মুধে) 
হৌং নেত্রত্রয়ার বৌষউ। (মধ্যে) হঃ অনার ফট.ন। তহে। গঙ্গে 
চেত্য।দিন। হূর্ধামগুলাৎ তীর্থান্তাবাস্থ করদ্বযেন শগ্মাচ্ছাছ্া ওমিতি দশধ। 
জপ্ত। কিঞ্জ্জিলং প্রোক্ষণীয়পাত্রে নিক্ষিপা তেনোদকেনাত্মানং পুজোপ- 
করণকাভুযুক্ষ) পুজামমাপ্তিপর্বাস্তমর্থ)ং রক্ষেৎ। পুনধ্যাত। ঘটে দত্বা 
আবাহয়েৎ £-- " 

ও” হীং চখিকে দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহ তি ইহ সন্গিধেহি 
ইহ সন্গিরধ্যন্থ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পুজাং গৃহাণ। ততঃ কৃতাঞ্লিঃ_ 
ও দেবেশি ভক্তি'হুলতে পরিবার সমঘ্িতে ! যাবস্থাং পুজযিস্ামি তাবৎ 
বং সুস্থির| ভব | ততো গণেশাদি-পঞ্চদেবত। আদিত্যাদি-নবগ্রহান্ ইন্দ্রাদি- 
দশদিকপালাংণ্চ পঞ্চোপচারৈ; সম্পূজয যথাশক্ত যপঙ্রৈর্দেবীং পুঙ্গয়েখ। 
শি শী পিশিাশিশী আপ ১ পিপল শপ পর পপ সা আস পে আস্থা সপ পদ সপ আপ ৩ ৮০ শিপ পাশপাশি সি সদ | সী শি শিপ 

* গন্ধং দগ্যান্সহীতন্বং পুষ্পম।কাঁশমেবচ । ধুপং দগ্তাদ্বামুতত্বং দীপং 
তেজংলমঘ্িতম্। নৈবেগ্তং তোরতত্বক প্রদগ্তাৎ পরমাত্মনে। 



অথ চণ্ডীপাঠবিধিঃ | ১1/, 

ততঃ প্রথমং নম দেব্যৈ মহাদেট্বে শিবায়ৈ সততং নম 
,নমঃ প্রকৃত ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ গণতাঃ স্ম তাম্॥ ইতিমন্ত্েণ 
পুস্তকং সংপূজা আশারে স্থাপয়েং। ততঃ 

বিদযুদ্দামলম গ্রভামিতি ধ্যান ও এ তরী” কী হা হ্রী কী নমঃ। 
ইতি মন্ত্রেণ সম্পূজ নবা্রমন্ত্রং জণ্ু। ম্যামাদিকঞ্চ কতা কবচং পঠেৎ।* 

[তত্রাদদৌ ডামরকল্লোক্রে! মন্োদ্ধারঃ। _ এংবীজমাদীন্দূনমানদীপ্তিং 
হ্ীং হুর্যাতেজোছু।তিমন্দি তীয়ম্। ক্রীং মুত্তবৈখনরতুল/রূপং, তৃতীয়মানন্তয" 
হুধায় চিন্তন ॥:চ শরদ্ধজানুনদকান্তিতুষাং, মুং পঞ্চমং রক্ততরং প্রকজ্যমূ। 
ডা যষ্টমুগ্রান্তিহরং ষলীলং, য়ৈ সপ্তমং বৃঞ্ণতরং রিপুদ্বম ॥২॥ বি-পাওুরং 

তবষ্টসমাদি সিদ্ধং, চ্চে খুঅবর্ণং নবমং বিশালঘ্। এ হী কী চামগ্ডায়ে 
বিচে ইতি নবাক্ষরে। মন্ত্র; ॥ পাভিমাত্রজলে সহস্বজপাৎ কবিতাশকিঃ। 
অধুতজপাৎ রাজবন্ধান-সঙ্কটাদিভে। মোক্ষ;ঃ॥ অম্িন্নবাক্ষরে মন্ত্রে 
মহালগ্্ররব্যবন্থি 51 তন্মাৎ সুলিদ্ধিঃ সবেদ্ষাং সর্বদিক্ষু প্রদীগকঃ। 
অতোহত্র সিদ্ধাদিবিচারে| নাস্তীতি জ্ঞাপিতম্। 

নবাক্ষরস্ত খষয়ে| ব্রহ্মাবিষুমহেশ্বরাঃ। ছন্দাংস্থাক্তানি মুনিভির্গায়ক্রা- 
দিগনুষ্ভঃ | দেব; প্রোক্ত। মহা পূর্ব! কালী লক্ষী সরম্বতী। নন্দা-শাকশ্তরী- 

* ্রীদুরগ| ব্র্দীকৰচমর্গলং কীলকং তথ। | 
ম্যামাশ্চ রাত্রিহুক্ঞ্চ হুর্গাসপ্তশতী তথা । 
দেবীশুততং রহস্যানি ছুর্গানংহার এব চ। 
দেবীগীত। চ সংপ্রোক্ত। সাক্ষানির্বাণদায়িনী ॥ 

অন্তচ্চ-_- কবচার্গলে চ কীলকমাদে। মধ্যে তয়োদশাধ]ায়ী। 
অস্তে প্রাধানিক-বৈকৃতিকে মুত্তিতয়ং রহত্যানাম্। 



১1%০ চত্ীপাঠ বিধি | 

ভীমাঃ শক্তয়ে। মুনরঃ শ্মতাঃ] স্যান্রক্তদস্তিকা-ছুর্গ।ভ্রামর্ধ্য। ৰীজসঞচয়ঃ 
অগ্নির্বাযুর্ভগন্তবং ফলং বেদত্রয়োভ্ভবম্। সর্ববাভীষ্টীর্স-সিদ্ধার্থং বিনিয়োগ, 
উদাহাতঃ | বধিশ্ছন্দে। দৈবঙানি শিরোমুখহদি হ্যাসেৎ। শক্তিবীজানি 

স্তনয়োস্তত্বানি হাদয়ে পুনঃ মন্ত্রাগাং পললবে! বাসে। মন্থাণাং প্রণব: শির; । 
শিরঃ পল্লবসংবুক্তে। মন্ত্র; কামদুধে! তবেৎ। নমৌহন্তঃ শাস্থিকে পৃষ্টো 
প্রণিপাতে চ কীন্তিতঃ। বহসাকর্ষণছোমেমু ম্বাহান্ুঃ দিদ্ধিদাঃকঃ। 
যন্থভগ্রনকার্যোযু সুধোরডংনাশনে। ব্যডন্তঃ প্রকল্লান্তর গ্রহনাধা-বিনাশক:। 

উচ্চাউনে তু সম্প্রাপ্ডে মস্ত: ফট পল্লবান্িতঃ। এতে পল্পববাসমস্তন্তুৎকম্মণি 
চত্তীপাঠেখপি ্লোকান্তাদৌ যোজাঃ। তথা ।--স্ঠাসহীনে। ঘবেম্ম কে 
মৃতঃ স্তাচ্ছিরল! বিনা । অপলগবস্ত নগ্রঃ শ্যাৎ সপ; স্যাদাদনং বিন|। 

গুরুং বিন! বৃথা মন্ত্র শ্রবাজাপত্ত শৃম্তকঃ । নির্বচ্থে। ছুষটদ রঃ স্যাদন্যবীজ্ত 
কীলিতঃ | দেবচ্ছন্দোবিহীনে| যঃ স তু প্রোক্তে। ভুজঙমঃ | 

[ মুকাদয়ে| মন্তু। বর্জজা। বৈদিকে মন্ত্রে ন পল্লবাদিবিচাঁরঃ ] 

অথ সগ্ডশতী-ন্যাসাদয়ঃ | 
প্রথম-মধামোত্তমচরিত্রাণীং ব্রঙ্গবিষুরদ্র। ধষযঃ। শ্রীমহাকালী-মহ! 

লক্ী-মহালরহ্থত্যে। দেবতাঃ। গার়ত্রযাধ্গনুই্ পছন্দাংল1 নন্দ!” 
শাকল্তরী-ভীমাঃ শঙ্রয়;। রতদগ্ভিক।-ছুর্গা-ভ্রামর্ষে। বীজানি। অগ্নি 
বায়ু হ্র্যাম্তবানি। খগযজুঃমামবেগ। ধ্যানানি। সঙ্কলকামনাসিঙ্কয়ে 
শ্রীমহা কাল।-মহালগ্দ্রী-মহানরদ্ঘতীদেব ভ)-শ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগ? । 

তত্রাদৌ ম্যাসাঃ। খড়গিলী এলিনী ঘোর গাদিনী চক্রিণী তথ! । 
শঙ্গিনী চাঁপিনী বাগভুশুণ্ী পরিঘাযুধ! অঙ্গুষ্াভযাং নমঃ। শুলেন পাহি- 
নে দেবি পাহি খড়োন চান্বিকে। ঘন্টান্মনেন ন: পাহি চাপ-জ্যা-নিঃ- 
্বনেন চ তর্জনীভ্যাং নমঃ | প্রাচ্যাং রক্ষ গ্রতীচযাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে। 



নবার্ণ-জপবিধিঃ। ১/৩/০ 

জামণেনাস্ণূলস্ত উত্তরস্তাং তথেশ্বরি মধ্যমাভ্যাং নম: | সৌমানি যানি 
বূপাণি তৈলোকো বিচরন্তি তে । যানি চাত্যর্থ-ঘোরাণি তৈ রক্ষান্মান্তিখা 

 ভুবম্ অনামিকাভাং নম: | খড়গণ্লগদাদীনি যানি চান্্রাণি ভেহশ্থিকে। 
করপল্পবসঙ্গীনি তৈরম্মান্ রক্ষ সর্বততঃ কনিষ্টাভ্যাং নমঃ। সর্বদ্বরূপে 
সব্দেশে সরবশক্তিসমন্িতে ৷ ভয়েভাস্থাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোহন্থ 
তে কর হলপৃষ্টাভ্যাং নমঃ। এবং হদয়াদিবু । থড় গিনী শুলিনী ঘোর, 

হাদয়ায় নমঃ। এলেন পাহি-.শিরসে শ্বাহা। প্রাচাং রক্ষ প্রতীচা 
চ***শিখায়ৈ বধটু। সৌগানি যানি কপাণি'*কবচাষ হুং। খভা- 
শলগদাদীনি...নেতরএয়ায় বৌধটু। সর্ববন্ধবপে সর্বেশে**অস্ত্ায় ফটু। 

অথ নবার্ণজপব্ষিধিং। অন্ত শ্রীনবার্ণমন্তস্ত ব্রন্গবিষুঃক্র 
খবর: | গায্রাফিগনু্ প্ন্নাংলি | শ্রীমহাক!লী-মহালঙ্ষী-মহাসরদ্বতো। 
দেবতাঃ। নন্দা-শাকস্তরী-ভীমাঃ শঞ্ীয়। রক্তদত্তিক-ছূর্গা ভ্রামধো 
বীজানি। অগ্রি-বাধু-নুর্যান্তত্বানি। থগ-যজুদ-সমানি ম্ববপাণি। এ 
বীন্তম। তরী: শত্তি2। ক্র" কীলকম্। শ্রীমহাকালা-মহালগ্ী-মহালরম্ব তী- 

প্রীতার্গং পে বািনিযোগঃ | 
শিরণি প্র্গীবিষ্ণকছেভা ধষিভো। নম। মুখে গায়ক্রাফিগনুষ্টপ - 

ছন্দেডে। নমঃ। জদি মগাকালী মহালগ্্রী-মহাসরম্থ তীদেবতাভো। নম; । 
গুহ এ বাঁজায় নম;। পাঁদয়ো হাঁ শক্তযে নম; | নাভোৌ রী" কীলকায় 
নম: | মূলেন করৌ সংশোধা। ও এ" অঙ্ুষ্ঠাভাং নমঃ। ও হী 
তর্জনীভা: নম;| ও ফা" মধ্যম।ভ্যাং নমঃ । ও চামুণ্ডাষৈ অনামিকাড্যাং 
নমঃ। ও বিচ্চে 'কনিঠাভ্যাং নমঃ । ও এ হী কী চামুগডায়ৈ বিচ্গে 

.করঙলপৃষ্ঠাভ্যাং নম;। এবং হৃদয়াদিবু। 
ততোহক্ষরন্তানঃ। শিখায়াং ও এ নমঃ। দক্সিণনেত্রে ও হী 

নম:। বামনেতে ও রী নসঃ। দক্ষিণকর্ণে ও চাং নসঃ। বামকর্ণে ও 



১০ অথ সপ্তুশতী-ন্তাসাদয়ঃ | 

"মুং নমঃ | দক্ষিণ'নালায়াং ও ডাং নম:। বামনাদায়াং ও য়েং নমঃ। 
মুখেও বিং নমঃ | গুহো ওঁ চ্চেং নমঃ ॥ 

ততে। মূলেন অষ্টধা ব্াপকং কুষ্যাৎ। ৃ 
ও এ গ্রাচে নম2। ও ই আগ্নেয়ো নম:। ও রী" দক্ষিণায়ে 

নমঃ। ও ক্লী' নৈধ তো নমঃ। ও ক্লীং প্রতীচ্যে নমঃ ও ক্রী বায়বো 
নমঃ। ও চামুগ্ডাযৈ উদঢো নমঃ । ও চামুণ্ডায়ে ঈশান্তৈ নমঃ ও 
এ হী ক্রী' চামুগ্ডায়ে বিচ্চে উদ্ধায়ে নমঃ। ও ই হী' কী চামুগায়ে 
বিচ্চে ভূমো নমঃ। 

ততে। যথাশক্তি মন্ত্রাজং (ও ই" হী" কী" চামুণ্ডার়ৈ বিচ্চে ইতি) 
অবা ও এ" ই" স্বাহা & ইতি জপে্। 

অথ ব্রক্ষযজ্ঞ- মজা । 

১। মধুচ্ছন্দ। ধর গাঁয়্রীচ্ছন্দোহগ্রির্দেবত। ব্রক্গযজ্ঞ-জপে বিনিয়োগ, 
এ জগ্রিমীলে পুরোহিতম্। যঞ্গ্ত দেবমুহিজম্। 

হোতার' ভুদা হমম্।। (সাম) ৃ 

২। ঘাল্তবক্ষা ধাপ ছন্দে! বায়ুরদেব। ত্রদ্গযজ্জজপে বিনিয়োগ 
€ ইযেতোর্জেত! বাফবসঃ | দেবে! ব; লবিভ। প্রার্পয়তু । 

শেঠতমাস কঙ্গুণে ॥ (যজুঃ) 

৩। গৌতম ঝধি রনুষ্ট পছন্দ; শধে)| দেবত। ব্রক্ষযজ্ঞজপে বিনিয়োগ: 
ও অগ্ন আয়াহি বাঁভয়ে। গুণানে। হব।দাতয়ে। 

নিহোতা সনি বহিষি ॥ (ধক )+ 
&। পিগ্ললাদ ধষি রুধিক্ছন্দে! বরুণো দেবত। ব্রঙ্গযঙ্জজপে বিনিয়োগ: 

ও শন্লোদেবীরভাষ্টয়ে। আপে। ভবস্ত পীভয়ে। 
শংযোরভিন্্রবন্ত নঃ ॥ ( অথর্বব ) 



| অথ দেবী-কবচম্। 
অন্ত শ্রীদেবী কবমন্ত ব্রদ্ধ! ধষিরন্ প চ্ছন্দশ্চামুণ্ডা দেবতা 

'অঙ্গন্স্ত! দেব্যঃ সায়ুধা মাতরে! বীজম। দিগ্বন্ধদেবতাস্তত্বম্। 

দেবী্রীত্যর্থংসপ্তশতীপণঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ। ততো দ্যানম। 
কালীং রত্ব-নিবস্ধ-নূপুর লসংপাদান্ুজা মিষ্টদাং 

কার্চী রন্্র-ছুকৃল-হাঁর-ললিতাং নীলাং ব্রিনেক্রোজ্জলাম্। 

শূলাদ্ান্ত্র-সহত্র-ম্ডিত-ভুজা যুদ্বক্ত,-পীনভ্তণী- 

মাধদ্।মৃরশ্মিরত্র-মুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥ 

মাকগের উবাঁচ। 

যদ গুহাং পরমং লোকে সর্বরক্ষাকরং নৃণাম্। 
যন্ন কম্তচিদাখ্যাতং তন্মে ব্রুহি পিতামহ ॥ ১ 
'অহীনো। যথা দেহী সর্বাকর্ণাহথ ন ক্ষমঃ। অঙ্গঘট্ক-বিহীন| তু 

তথা সপ্তশতীন্ততিঃ ॥ তন্মাদে তৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্ডশতীং পরাম্। অন্যথা 
শপমাপ্পরোতি হানিঞ্চেব পদে পদে ।। রাবণাগ্যাঃ ভ্তোত্রমেতদঙ্গহীনং 
বিষেবিরে | হতে। রামেণ তে মন্ানাঙ্গহীনং পঠেৎ ভতঃ 1 ইতি কাতায়নী- 
তস্ত্রে কবচাদিত্রয়-রহ্যত্রয়-বপাঙ্গঘটুক-দুতপ্তৈব মপ্তশতীস্তাত্রস্ত পঠনীয়ত্বং 
আয়তে। তথ্প্রীমণ্যাচ্চ কবচাদিত্রয়ং রহম্যজয়ঞ। তস্ত্াস্তরস্থমেবাঙ্গং 
ভবতি। তত্র কৰচাংশে ত্রঙ্গাণং প্রতি প্রশ্নং করোতি মার্কণ্ডেয়ঃ | যদ্ওহা- 

'মিতি ॥ লোকে জগতি যৎ পরমম্ উৎকৃষ্টং গুহাং রহস্যমন্তি তৎ মে ব্রুহি; 
তৎ কিং ব্রঙ্গরূপমূ? নেভাহ। সর্ববরক্ষাকরং যেন সর্বেষামেব রক্ষা 
ভবতি। লোকে হি কবচস্ত সর্বতনুত্রতদর্শনাৎ সর্বশ্মিন সর্ববাবয়বাব- 



১৮০ দেবীকবচম্। 

ব্রন্গোধাচ। 

অস্তি গুহাতমং বিপ্র সব্বভূতোপকারকম্। 
দেব্যাস্ত কবচং পুণ্যং তচ, শৃণুষ মহাঁমুনে ॥ ২ 

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্ষমচারিণী। 
তৃতীয়ং চন্দ্রঘণ্টেতি কুম্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩ 

পঞ্চমং স্বন্দমাতেতি ষষ্টং কাত্যায়নী তথা । 
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগোৌরীতি চাষ্টমম্ ॥ ৪ 

চ্ছেদেন রক্ষাকরত্বাদস্তাপি কবচত্বোপচারঃ । নৃণাং গামরপ্রভৃতীনামপি। 
্্গ তু উত্তদাধিকারিণামেৰ রক্ষকং, ন সর্বের্ষামিত্যর্থ) | ১ 

ত্রদ্োবাচেতি | অন্তীতি 1১ প্রথমমিতি-_-স| দেবী নবনূর্ত্যাত্বিক! ধোয়। 
ইত্যভিপ্রায়েণ তাদাং মূর্তীনাং শামান্তাহ _ প্রথমং শৈলপুত্রীতি নামজ্জানে 
জাতে তদ্বাচ্যাকারস্য প্রনিদ্ধতাদের জ্ঞানং ভবিষাতীতি ভাব | সর্ববোত্ততর- 

্বধ্যবত/যপি ভগবতী শৈলেন তক্তেন অতিশ্তপশ্চধ্যয়া প্রাধিত| সতী 
কারণ্যবশাৎ পুত্রীবং শগীকৃতনতী ইতি কৃর্ধপুরাণে প্রসিদ্ধম্। ব্রহ্মচারিণীতি 

_ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং তচ্চাররিতুং প্রাপরিতুং শীলমন্তাঃ ব্রহ্মচারিণী ত্র্গ- 
রূপপ্রদা ইত্যর্থঃ । চন্ত্রঘণ্টেতি চন্দ্রে। হন্তগতাক্নাং ন্টায়াং য্তাঃ চন্্র' 
বঙ্ির্দল! ব| ঘণ্টা যস্তা। ইত্যর্থঃ যদ্ব। “আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দঘন্টেতি 
কীন্তিত" ইতি রহস্তাগমোক্তেঃ | কুগ্মাণ্ডেতি_কুৎনিত উন্মা সন্তাপ-. 
স্তাপত্রয়রূপে। যন্মিন্ সংসারে স সংসার; অগ্ডে মাংসপেম্তামুদররপায়াং 
যন্তাঃ ভ্রিবিধতাপবুক্তসংসারভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থ;0। ৩ 

পঞ্চমমিতি। ম্বন্দমাতেতি--দনৎকুমারন্ত ভগবতীবীধধ্া ুস্ত তত স্কন্দ 



দেবী-কবচম্। ১1৬, 

নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি নবহুর্গাঃ প্রকীত্তিতাঃ। 
উক্তান্যেতানি নামানি ্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥৫ 
অগ্থিন। দহামানান্ত্র শক্রমধ্যগতা রণে। 
বিষমে' দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬ 

ইতি সংজ| “ভগবান সনৎকুমারন্তৎ স্বন্দ ইত্যাচক্ষতে” ইতি ছান্দোগ্য- 
শ্রতেত | তথ জ্ঞানিভিরপি যদুদরে জন্মাভিলষণীয্নমিতি অতি শন্ধেত্যর্থঃ | 
কাত্যায়নীতি__দেবকাঁধার্যং কাতারনাশ্রমে আবিভূতা তেন কন্যাত্বেন 
স্বীকৃতেতি কাত্যায়নীতি নাম ভগবতাঃ | কালরাত্রীতি -সর্বমারকন্ 
কালশ্ঠাপি রাত্রি নাশিকেতাথ?। প্রলয়ে ,কালম্যাপি নাশাৎ। মহ!- 
গৌরীতি -ইয়ধ মহামানিনী; নর্মোন্ত/ শিবেন কালীতুযাক্তে তপস। 
গৌরবর্ণন্ত সম্পাদিতত্বাৎ। কালিকাপুরাণে স্পষ্টমে তৎ ॥ ৪ 

নবমমিঠি। দিদ্ধিদাত্ীতি মোক্ষদাত্রীতাথঃ ॥ “সিদ্ধিদ। প্রোজ।” ইতি 
পাঠভেঙগ;। নবছুর্গ। ইতি যোগিন; কায়বাহবদেকন্তা এৰ ছূর্গায়। এতে 
নব ভেদ! যে শাস্ত্রে ধোয়ত্বেন প্রোক্তান্তে ময়া কীত্তিতা ইত্যথ৫। 
উক্তানীতি । মহাত্মন। সর্বজ্জেন ব্রন্ষণেব বেদেনৈবৈতানু[ক্তানীতাথ? ॥ « 

[ ইথং কবচপাঠে ধ্যয়ং দেবতান্রপং প্রদর্্য তৎফলে নৈবাবিশ্বাসঃ 
কর্তব্য ইতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ ]--অগ্রিনেতি ।_-যে অগ্রিন! দহামানাঃ 
রণে শত্রুমধ্যে চ গতীঃ সন্তঃ শরণং গঠাঃ। “জগ্রিন। দহামানস্ত শত্রুমধ্য- 

গত! রণে* ইত্যেকবচনান্রপাঠ কচিৎ। অথ যে বিষমে ছুর্গমে চাঁতি 

সঙ্কটে ভগ্গার্ভীত সন্ভঃ শরণং গতাঃ তেষাং ভক্তিরহিতেনাপি ম্মরণমাত্রেণ 
তজ্জন্তং ভয়ার্দিকং ন ভবতীতাথত॥ সম্কুলবুদ্ধেহপি তেযামশুতং নৈব 

জার়তে। তে শোকছুঃখভর়হ্করীম্ আপদং ন পন্থাত্তি । ৬।৭ 



১৮০ দেবী-কবচম্। 

'ন তেষাং জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণসঙ্কটে । 

আপদং ন চ পশ্যন্তি শোকছুঃখ-ভয়্করীম্ ॥৭%, 

যেস্ত ভক্ত্যা স্মৃতা নিত্যং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে ।৭' 

প্রেতসংস্থা! চ চামুণ্ড বারাহী মহিষাসনা ॥ ৮ 

এন্দ্রী গজসমারঢা বৈষ্বী গরুড়াসনা । 

[ নারসিংহী মহাবীধ্যা শিবদূতী মহাবলা। ] 
মাহেশ্বরী বুষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহনা ॥ ৯ 

ব্রাহ্মী হংস-সমারূঢা সব্বাভরণভূষিতা | 
[ আর্তভক্তিফলমুক্ত 1 জিজ্ঞানুভক্তে; ফলমাহ। ]_যৈব্িতি। পরত 

ঘৈঃ নিত্যং ভক্ত শ্বত। তেষাং পূর্বোন্ুং ফলম্, অগিতু খদ্ধিঃ জ্ঞানসম্পৎ 
ভবতীতাত্র কিমু বক্তব্যমিতি ভাব; । “ধৈস্ত্ ভক্তা। ম্মত| নূনম্” ইতি 
পভেষাং দিছ্ছিও প্রজায়তে" ইতি চ কচিৎ পাঠ1 আতীনিষ্টনিরাসানু গুণ 
এব অষ্টমাত ণাং সার্বদিক উদ্যোগ ইত্যাহ--প্রেতসংস্থেত্যাদিন! ॥ ৮ 

ধন্দীতি । কচিৎ ্নারসি“হীপ্ত্যাদি চরণদ্বয়ং নাস্তি। পরস্ত “ত্রাঙ্গী 
মাহেশ্বরী তৈৰ কৌমারী বৈষ্ণবী তথ|। বারাহী নারসিংহোন্ত্রী চামুগ 
মাতরঃ শ্তাঃ॥” ইতি ডাষরতন্ত্রে অ অষ্টাবেব মাতরঃ সংখ্যাতাঃ | অতঃ 

ক পাপপাশাসত্াকীল সত 

* 'নাপদং তন্ত পগ্ঠামি শোকছুঃখ খভগ়ং ডয়ং নহি? ইতি কচিৎ | ূ 
1 যৈস্ত ভক্ত! স্বৃত। নূনং তেষাং বৃদ্ধি প্রজায়তে ইতি বা। অতঃপরং 

“যে ত্বাং ম্য়ন্তি দেবেশি রক্ষসে তান্ ন সংশয়;” ইত্যধিকং স্কচিৎ। 



দেবী-কবচম্। ১৮/০ 

[ লক্ষ্মী; পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্ত! হরিপ্রিয়া ॥ 
শ্বেতরূপধর! দেবী ঈশ্বরী বুষবাঁহন । 
ইত্যেতা মাতরঃ সব্বাঃ সর্বযোগসমন্থিতাঃ ॥ 
নানাভরণশোভাট্যা নানারত্বোপশো ভিতাঁঃ ॥ ১০ 
শেষ্টেশ্চ মৌক্তিকৈঃ সর্ব দিব্যহারপ্রলম্থিভিঃ। 
ইন্দ্রনীলৈর্হানীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ স্ুশোভনৈঃ ॥ ] 
দৃশ্যান্তে রথমারূঢা দেব্যঃ ক্রোধ-সমাকুলাঃ । 
শঙ্খং চক্রং গদাং শক্তিং হলঞ্চ মুসলায়ুধম্ ॥১১ 
খেটকং তোমরঞ্চেব পরশুং পাশমেবচ। 
কুন্তায়ুধ্চ খড় গঞ্চ শাঙ্গীয়ুধমন্থত্তমমূ ॥১২ 
দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ। 
ধারয়ন্ত্যাযুধানীখং দেবতানাং হিতায় বৈ ॥১৩ 

অষ্টমাতৃভিন্ন! যাশ্চ দেবা; তা অপি ভক্তরক্ষণাথং ক্রোধসমাকুলা: সতাঃ 
রথমারঢ়া দৃশ্ঠন্তে ইত়যত্্রেপ সন্বন্ধঃ। রখমিতি-_জাতোকবচনম্। দৃণ্ঠন্তে 
দেবাদিভিরিতি শেষঃ। “লঙ্্রী;* ইত্যাদি সার্শ্লোকোহপি কচিন্ দৃষ্ততে 
॥৯।১* “শ্রেষ্টেশ্ট” ইত্যাদি--পাদচতুষ্ট়মপি কচিগ্লাস্তি। “কুভ্তাযুধং 
ত্রিশূলঞ্চ শাঙ্গ মায়ুধঘুত্তমম্।" ইতি সাঁধীয়ান পাঠ; ॥১১।১২ 

দৈত্যানামিতি। তাঃ আষ্টৌ৷ মাতর; শঙ্বং চত্রমিত্যাদিশ্লোকোক্তানি 
আয়ুধানি ধারয়স্তি। দৈত্যানাং দেহনাশাখং ভক্তানামভয়াথং দেবানাং 
হিতার্থঝ। অগ্রাধিত! অপি এতা৷ মহত্যো। দেবত| জগত্রক্ষণে বৎনলতয়েব 



১/%/৯ দেবী-কবচম্। 

1 নমস্তেহজ্ মহারৌদ্রে মহাঘোরপরাক্রমে |] 

মহাবলে মহোত্সাহে মহাভয়বিনাশিনি | 
ত্রাহি মাং দেবি ছুশ্পেক্ষ্যে শত্রণাং ভয়বদ্ধিনি ॥১৪ 

প্রাচ্যাং রক্ষতু মাহেক্্রী আগ্নেয্যামগ্রিদেবতা | 

দক্ষিণে চৈব বারাহী নৈঝ ত্যাং খড় গধারিণী ॥১৫ 

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব্যাং বায়ুদেবতা । 
উদীচ্যাং দিশি কৌবেরী এঁশান্তাং শূলধারিণী ॥১৬ - 

প্রবৃত্তা মাতৃবৎ তাঃ কুতো। মন্দভাগ্যেন স্বরক্ষণাথ€ প্রার্থস্তে ইতি ॥১৩ 
[কবচপাঠস্তাদাবিমং প্রা্থনামস্ত্ং পঠিত্বা কবচং পাঠামিতাভিপ্রেত্যাহ] 

-_নমন্তেইভ্তিতি। ইতার্দং কেচিৎ ন পঠন্তি। মহাবলেতি-- মহৎ বলং 
মায়াশকিরূপং যন্তাঃ। মহানুৎ্সাহো জগপ্রক্ষণে যন্যাঃ। মহাভয়ং 
মৃত্যুবূপং তশ্ জ্ঞানদানেন নাশিনী। ছুপ্পেক্ষ্যে-_দুর্দর্শনীয়ে ৷ “ন সংদৃশে 
তিষ্ঠতি রূপমস্ত” ইতি শা; । শত্রণীং কামক্রোধাদিকানাম্ ॥ ১৪ 

প্রাচ্যামিতি। প্রাচ্যাং দিশি স্থিত! মাহেত্্রী মহেন্দ্রশক্তিমাং রক্ষতু 
ইত্যথঠ। প্রাচ্যাং স্থিতং মামিতি ব। এবমুত্বরত্রাপি। “মামৈজ্রী”তি 
কচিৎ। শক্তিশক্তিমতোরভেদাদত্রিরূপা দেবত| , অগ্রিশকিরিতাথ?। 

'বারাহী বরান্ হুস্তি সবরাহো! যম: আর্যপ্রয়োগঃ ; তস্য শক্ির্বারাহী 
যমশজিরিত্যঘ? দশদিকৃপালগ্রকরণাৎ । “দক্ষিণে রক্ষ বারাহি” ইতি ছ 
কচিৎ পাঠঃ খড়াধারিণী__নৈখতিশক্তিরিত্যথঠ ॥ ১৫ 
প্রতীচ্যামিভি-_ বায়ুদেবতেত্যত্র "মৃগবাহনেতি মৃগবাহিনী” তি চ স্কচিৎ। 



দেবী-কবচম্। ১৪৩/ৎ 

উদ্ধং ব্রাহ্ম চ মাং রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ঞবী তথা । 
এবং দশ দিশে! রক্ষেচ্চামুণ্তা শববাহনা ॥ ১৭ 

জয়া মামগ্রতঃ পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ। 
আরজতা৷ বামপার্খে তু দক্ষিণে চাঁপরাজিতা ॥ ১৮ 

শিখাং মে গ্যোতিনী রক্ষেছুমা মৃদ্ধি, ব্যবস্থিতা। 
মলাধরী ললাটে চ ভ্রবোর্মধ্যে যশন্ষিনী ॥ ১৯ 

নেত্রয়ৌশ্চিত্রনেত্র। চ যমঘণ্টা তু পার্খকে । 
শাঙ্ছিনী চক্ষুষোন্মমধ্যে শ্রোত্রয়োদ্দীরবাসিনী ॥ ২০ 

কৌৰেরী কুষেরশক্তি; কৌমারীতি বা। “রক্ষেদুদীচ্যাং কৌমারী”্তি ব 

পাঠঃ। শুলধারিশী_-ঈশানশক্তিঃ। ১৬ 

উর্ধমিতি। "উ্ধং ত্র্মাণী মে রক্ষেৎ? ইতি কেচিৎ। দখদিশে। রক্ষেৎ 
দশনু পিক স্থিত! চামুণ্ড। মাং রক্ষেৎ ইতি পর্যাবদিতোহথ?। অন্যথ! 
কেবলদিশে। রক্ষণে গ্রয়োজনাভাব; ৫১৭ জয়া মামিতি | “জয়া মে চাগ্রত। 
স্বাতু" ইতি কৃচিৎ|১৮ শ্িখামিতি। “শিখামুদ্যোতিনী' ইতি বা! পাঠ। 
গ্যোতিনীনামিক! দেবী মম শিখায়াং স্থিতা সতী মচ্ছিখাং রক্ষে্দিতি রীতা 
প্রত্যবয়বং যোজনীয়ম্। এবমুভয়বিধস্য মধ্যে যদেব যত নোচাতে তদন্থতরং 
তত্রাধ্যাহাধ্যম্। যণ্মন্রেব গ্রথম্চরণেহবস্থান্য দ্বিতীয়ে রক্ষণত্তাধ্যাহারঃ | 

উম! মূর্রি ব্যবন্থিত| মতী মুর্ধীনং রক্ষে৭দিত্যর্থঃ | এবং সর্বত্র ॥ ১৯ ॥ 

নেত্রয়োরিতি। শত্রনেত্র। চ ভ্রবোর্মধ্যে যমঘণ্ট। চ নাসিকে ।৮ ইতি 
কেচিৎ ॥ ২০ 



২ দেবী-কবচগ্গ। 

কপোলৌ কালিকা রক্ষেত কর্ণমূলে চ শঙ্করী। 
নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চচ্চিকা ॥ ২১ 

অধরে চামুতা চৈব জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী । 
দন্যান্ রক্ষতু কৌমারী কঠমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥ ২২ 
ঘন্টিকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে।. 
কামাখ্য। চিবুকং রক্ষেদ বাচং মে সর্ববমঙ্গলা ॥ ২৩ 

গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পুষ্টবংশে ধন্ুদ্দরী । 
নীলগ্রীবা বহিঃকণ্ঠে নলিকাং নলকুবরী ॥ ২ 
খড় গধারিণ্যুভৌ স্বন্ধৌ বাহু মে বস্রধারিণী। 
হস্তয়োর্দগ্ডিনী রক্ষেদম্বিকা চাঙ্গ্লীস্তথা ॥ ২৫ 

নখান্ শূলেশ্বরী রক্ষেৎ কক্ষো রক্ষেন্নরেশ্বরী | 
স্তনৌ রক্ষেন্সহাদেবী মনঃশোকবিনাশিনী ॥ ২৬ 
কপোলাবিভি ২১] অধরেচেতি_-অধরে অধরোষ্ঠ ইত্যথ?। 'অধরে 

চামৃতকলা জিতবায়াঞ্চ সরম্বতী ইতি বা! পাঠ; ॥২২॥ ঘণ্টিকামিতি ঘর্টিক 
আল্জিল্ত ইতি ভাঁধ|। “কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেৎ+' ইতি চ কুডচিৎ |২৩॥ 

শ্রীবায়ামিতি | পৃষ্ঠবংশঃ পিঠের ভাড়।' ইতি ভাষা; কণস্ত বহির্ভাগে। 
বহিঃক; নলিকাং কটনালম্ ॥২৪। খড়গেতি। স্বন্ধমারভা কৃর্পরপর্যযন্তো 
ভাগে বাছঃ, তদারত্য অঙ্গুলিপর্য্যস্তো হস্তঃ অঙ্গুলীষু চ ইতি ক্ৃচিৎ পাঠ: ॥২৫ 

নখানিতি। কক্ষে যাহুমূলম্। “কুক্ষে৷ রক্ষেন্ললেশ্বরী” ইতি কচিৎ॥২৬ 



দেবী-কবচম্। ২/০ 

হৃদয়ে ললিতা দেবী উদরে শুলধারিণী। 
নাভৌ চ কামিনী রক্ষেদ্ গ্রহাং গুহোশ্বরী তথা ॥২৭ 
মেঢ,ং রক্ষতু ছূর্গন্ধা পায়ুং মে গুহাবাহিনী। 
কট্যাং ভগবতী রক্ষেদুর মে ঘনবাহনা ॥২৮ 
জজ্ঘে মহাবলা রক্ষেজ্জানু মাধব-নায়িকা । 
গুল্ফয়োর্নারসিংহী চ পাদপুষ্ঠে চ কৌশিকী ॥২৯ 
পাঁদাঙ্গুলীঃ শ্রীধরী চ তলং পাঁতাল-বাসিনী । 
নখান্ দংষ্টাঃ করালী চ কেশান্মে উদ্ধীকেশিনী ॥৬০ 

 রোমকুপানি কৌমারী ত্বচং যেগেশ্বরী তথা । 
রক্তং মাংসং বসাং মজ্জামস্থি মেদশ্চ পার্বতী ॥৩১ 

হৃদয় ইতি। “হাদয়ং ললিত দেবী হ্াদরং শুঃ ॥ “নাভিং চ 
কাঁমিনী”"*'ইতি ক্কচিৎ॥ ২৭ 

ম্দ্ুমিতি ৷ মেছুঃ শিব; ; “ভুতনাথ! চ মেছুঞ্চ গুদং মহিষবাহিনী।" 
“কট্যাং ভগবতী রক্ষেজ্জানুনী বিহ্ধাবাসিনী” ইতি চ কচিৎ ॥২৮ 

জঙ্জেব ইতি। “জজ্জে মহাবলা প্রোক্তা জানুমধো বিনায়কী। 
গুল্ফয়ে! নারসিংহী চ পাদপৃষ্টেহমিতৌজসী" ॥ ইতি কচিৎ। প্রোক্ত! 
আগমাদিশাস্ত্রেযু |! মহীবল! সেত্যর্জ ॥ ২৯ 

পাঁদানুলীরিতি। পাদাধন্তলবাদিনী" ইতি “কেশাংশ্ৈবোদীকেশিনী" 
ইতি চ কেচিৎ। যগ্তপি নথান্ শূলেশ্বরী রক্ষেদিত্যত্র নখরক্ষণমুক্তং তথাপি 
যখৈকত্ত। অপি দেবতারা; স্থানদ্য়রক্ষকত্বং ন বিরুধ্যতে তথৈব দেবতা ছয়- 
গ্তাপি একন্বানরক্ষকত্বমিতি দিক্ 1৩, 



২৮০ দেবী-কবচম। 

: অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিতৃঞ্ণ মুকুটেশ্বরী । 
পদ্মাবতী পদ্মকোষে কফে চুড়ামণিস্তথা ॥৩২ 
আলামুখী নখজালামভেগ্ঠা সর্ববসন্ধিষু। 
শুক্রং ব্রন্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রে শ্বরী তথ] ॥৩৩ 
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধরন্মকারিণী | 
প্রাণাপানৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্ ॥৩৪ 
[ বজ্জহস্ত! তু মে রক্ষে প্রাণান্ কল্যাণ-শোভনা | 
রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দস্পর্শে চ যোগিনী ॥ 
সত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা । 
আধু রক্ষতু বারাহী ধন্মং রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥ ] 
রোমকুপানীতি। “রোমকৃপানি কৌবেরী ত্বচং বাগীঙ্বরী তথা। 

নক্তমজ্জাবসামাংসান্শ্িমেদ।ংমি পার্বতী ॥” ইতি কেচিৎ পঠ1 ॥৩১। 
অস্ত্রাণীতি। পন্মং জদয়াধিকরপমেব ফোষে। নিবাসস্থানং যস্ত 

শ্বাসন্ত তন্মিন্ বাতে হিতা সতী বাতং রক্ষতু ইতি যাব। চুড়ামণিনামী 
দেবত! রক্তাহরব্ধে প্রলিদ্ধা ॥ ৩২ 

জ্বালামুখীতি। নথন্বালাং নখনিষ্ঠং তেজ? 1 ৩ 
অহঙ্কারমিতি। “রক্ষ মে ধর্মুচার্রিণি” ইতি কেচিৎ। অত্র মন:- 

শব্বশ্চত্তপরঃ। অন্থঃকরণস্য মনসা! সহ চতুবিষধ্াৎ তেপ মনঃশোক" 
বিনাশিনীত্যনেন ন গতার্থত1। অথব। মনল; শোকং বিলাশয়ভীতি 
বুাৎপত্তা।। স্তনৌ রক্ষেন্সহাদেবীত্যন্ত তদের বিশেষণত্বেন যোজনীয়ম্ 1৩৪ 

বজ্রহন্ডেতি শ্লোকঘয়ং কচিন্নান্তি ॥ ন্মিতি ॥ যশইতি 1৩৫ 



দেবী-কবচম্ ২৩/০ 

যশঃ কীত্িঞ্ লক্ষ্মীর্চ সদ। রক্ষতু চক্রিণী। 
*গোত্রমিন্দ্রাণী মে রক্ষেৎ পশৃন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা ॥৩৫ 

পুত্রান্ রক্ষেন্মহালক্ষমীভাধ্যাং রঙ্গতু ভৈরবী । 
[ ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেত কৌমারী কন্যকাং তথা ] 
মার্গং ক্ষেমঙ্করী রক্ষেদ্ বিজয়া সব্ববতঃ স্থিতা ॥৩৬ 

' রক্ষাহীনন্ত য স্থানং বজ্জিতং কবচেন তু। 
তৎ সব্বং রক্ষ মে দেবি ছূর্গে হুর্গাপহারিণি ॥৩৭ 

[ সর্ধবরক্ষাকরং পুণ্যং কবচং সববদা জপেৎ। 
ইদং রহস্তং বিপ্রর্ষে ভক্ত্যা তব ময়োদিতম্ ] ॥ 

পাদমেকং ন গচ্ছেত্তু যদীচ্ছে সিদ্ধিমাত্বন2। 
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র যত্রাবতিষ্ঠতে ॥৩৮ 

তত্রার্থলাভঃ পুণ্যঞ্চ বিজয়ঃ সার্বকালিকঃ | 
যং যংচিন্তয়তে চিত্তে তং তমাপ্পোতি লীলয়া ॥৩৯ 

পু্রানিতি। মার্গমিতি )'৬ রক্ষেতি 0৩৭ “দর্বরক্ষাকরম্” ইতি 
পাদচতুষ্্ং কচিন্ান্তি। পাঁদমেকমিতি-যদদি আত্মনঃ শুভমিচ্ছেৎ তরি সঃ. 
ক্বচেন রহিত একং পদমপি ন গচ্ছেৎ; ক্ষণমান্রমপি দেবীল্মরণং বিনা ন 
ক্ষপণীর়মিতি তাৎপর্ধ্যম্। তহুক্তং পুরাণেযু “ম্বপংস্তি্ন্ ব্রন্ মার্গে প্রলপন্ 
ভোজনে রত; । কীর্ভয়েৎ মততং দেবীং স বৈ মুচোত বন্ধনাৎ*। ইতি। 



২ দেবীকবচমূ। 

পরমৈশ্র্য্যমতুলং প্রার্পোত্যবিকলঃ পুমান্। 
নির্ভয়ো৷ জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষ্পরাজিতঃ ॥৪০ 

ত্রলোক্যে চ ভবে পৃজ্যঃ কবচেনাবৃতঃ পুমান্। 
ইদং তু দেব্যাঃ কবচং দেবানামপি ছুর্লভম্ ॥৪১ 

যঃ পঠেও প্রযতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং শ্রদ্ধয়াখ্িতঃ | 

দেবী তুষ্ট ভবে তন্ত ত্রিলোক্যে চাপরাজিতঃ ॥৪২ 

জীবেদ্ ব্ষশতং সাষ্টমপমৃত্যুবিবজ্জিতঃ | 
নশ্যান্তি ব্যাধয়ঃ সবের লুতাবিস্ফোটক।দয়ঃ ॥৪৩ 

স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমং বাপি যদ্ বিষম্। 

অভিচারাণি সববাঁণি যানি মন্ত্রাণি ভূতলে ॥8৪ 
ইত্যুপদিশ্য অধুন! ফলং কথয়তি কবচনেতি । “দেবীকল| ভবেত্ুস্ 
ত্রেলোক্যে চাঁপরাজিতঃ | জীবেদ্বর্শতং নাগ্রমপন্ৃতু/বিবজ্িত:॥” ইতি 
কেচিৎ পঠন্তি | দেবীকল!- চিৎকল! ॥ ৩৮--৪৩ « 

স্বাবরমিতি। স্থাবরং বৎসনাভাদি | জঙ্গমং সর্পাদি। কৃরিমং পর়ম্পর- 
যোগজম্; যথা! তুল্য-পরিমাণযোর্মধুসপিযোর্ধোগাদিজম্। অভিচারাণি 
পরকৃতানি ৷ “মন্তযস্ত্রাণি ভূতলে” ইতি ব! পাঠ; 8৪৪ 



দেবী-কবচম্। ২/৯ 

ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপদেশজাঃ | 
সহজাঃ কুলজা মালা ডাঁকিনী যোগিনী তথা ॥৪৫ 

অন্তরীক্ষা চ ঘোর! চ শাকিনী চ মহারবা । 
গ্রহভূতপিশাচাশ্চ যক্ষগন্ধবর্বরাক্ষসাঃ ॥৪৬ 

্রহ্মরাক্ষদবেতালাঃ কুম্মাণ্া ভৈরবাদয়ঃ। 
নশ্যন্তি দর্শনা তহ্য কবচেনাবৃতো৷ হি যঃ ॥৪৭ 

মানোন্নতিওবেদ রাজ্ঞস্তেজোবৃদ্ধিঃ পরা ভবে । 
'যশোবৃদ্ধি ভবে পুংসাং কীত্তিবৃদ্ধিন্চ জায়তে ॥৪৮ 

[ তন্মাজ্জপেত সদ ভক্তঃ কবচং কামদং মুনে ॥ | 

জপেত সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্ব। কবচমাদিত; | 

[ নিধিবদ্বেন ভবে সিদ্ধিশ্চণ্তীজপসমুদ্তবা ॥ ] 
যাবদ্ভূমগ্ডলং ধত্তে সশৈলবনকাননম্ ॥৪৯ 

কুলজাদয়ে। ছুষ্টদেবতাজাতিভেদাঃ। উপদেশজা; উপদেশেন তন্মাত্রেণ 
যে সিধ্যপ্তি তে ক্ষুত্রদেবতাভেদা;|,.******, “শাকিনী ডাকিনী তথ।"। 
'অন্তরিক্ষচরা ঘোর ডাকিন্থশ্চ মহাবলাঃ 1১ ইতি' "নাগ ডাকিনী শাকিনী 
তথা” ইতি চ কেচিৎ। মানেতি। রাজ্ঞঃ সকাশাদিতিশেষ; ৪৫--৪৮$.. 

জপেদিতি। অত্র কবচং পুর! কৃত্ব। সপ্তশতীং জপেদিতি বিধে কৃত্তেতি 
সপ্তশত্াঙতন্তানুযাদ;। কবচনমাথ্ায়া বচনাস্তরৈশ্চ কষচন্ত চণ্ডীপাঠাঙ্গত- 
সিদ্ধেং। পূর্ববং ফলাম্তরকথনং তবেষ্িন্টায়েন বহিঃ প্রয়োগান্তরম্বীকারাৎ 



২০/০ দেবীমাহাত্যে 

তাবৎ তিষ্ঠতি মেদিন্যাং জপকর্তৃ,হি সন্ততিঃ ॥ 
দেহান্তে পরমং স্থানং যত স্থরৈরপি তুর্ণভম্ ॥৫০ 
সংপ্রাপ্ধোতি মন্ুষ্যোইসৌ মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥৫১ 
[ তত্র গচ্ছতি ভক্তোইসৌ পুনশ্চাগমনং ন হি। 
লভতে পরমং স্থানং শিবেন সমতাং ব্রজেগু । 

ইতি বর1হ-পুরাণে হরিহরত্র্মবিরচিতং 
দেব্যাঃ কব6ং সমাপ্তম্ ॥ 

ন ছুষ্তি। যাবদ্ভূমগ্ুলমি শ্যাদিস্ত পূর্ণ চাকলশ্রতিবদর্থবাদ;ঃ। পুরেতি 
পুবিকালমাত্রবিধি; ; ততশ্চাব্যবধানাংশশ্ত অরাকপনাৎ্ হুক্তপুটিতবস্ত 
তু রাত্রিশ্ক্তং পঠেদাদবিত্যানেন বিবরণ।ৎ। আদিমধ্যান্তপদৈ: এমপদেন 
চ বিবৃতত্য শ্রোতব্রমতেন তদ্বাধাধোগাৎ্ রাররিহুক্তাৎ পুর্নমেব নবার্ণস! 
নিবেশ;। এবমর্গলান্তেরপি “ইদং স্তোত্রং পতিত তু মহাস্তোত্রং পঠেম্রর১ 
ইত্যনেন অঙ্গাঙ্গিভাবমাত্রবোধন!ৎ অগ্ত ভুক্ত| খে! ব্রঙ্গতীতি জা প্রত্য়স্ত 
বাবধানেহপি প্রয়োগাদুকশৌতকমাবিরোধেন ব)বধাঁনেহপি তদুপপত্রেঃ। 
কৰচার্গলয়োম্ব পাঠাদেব ক্রমবোধনাৎ দশহোতৃ-ব্যাহাতি-ছিংকার সামি- 
ধেনীনাং দশহোতারং বদেং পুরস্তাৎ মামিধেনীনাং সামিধেনীরনু বক্ষ্যন্ 
ব্যান্থতীঃ পুরস্তানিদধাতি হিংকৃত] সামিধেনীরন্বাহেতুযুক্তানামিব সন্বর্ষণোক্ত- 
ক্রমন্ঠারেন কৰচারগলনবার্ণরাত্িশবক্তচণ্ীন্তবানাং ক্রম উন্বে়ঃ।  শ্তবজপ- 
সংখ্যানন্তরমপি দেবীশক্ত-নবাণ-রহস্যানাং ভ্রম ইতি জ্রেরম্ ইতি গুপ্তবতী ॥. 

অধুন! সগুশত্যঙ্গতং কবচন্ত বিধত্তে ।_যাবদ্ ভুমগুলং ধত্তে ইতি । 
অনন্তনাগে! যাবদডূমণ্ডলং ব্রহ্মা, ধত্তে ধারয়তি। তাবদিতাযর্ঘ)। 



অথ অর্গলা-স্তরতিঃ 
ও" নমশ্চণ্ডিকায়ে । 

অন্ত শ্রীঅর্গলাস্তো ত্রমন্থন্ত বিধুখ। িরনুষ্ট প চ্ছন্নঃ | শ্রীমহা-. 
লক্ীর্দেবতা | নবার্পোমন্ত্ঃ শক্তিঃ | মন্ত্রোদিতা দেব্যে। 

বীজম্ 1 সগুখতীমন্তস্ততবম। শ্রীজগদন্বাপ্রীতয়ে সপ্তশতী- 

পাঠ|ঙগজপে বিনিয়োগ: | 

[ ও" জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপসারিণি। 

জয় সর্ববগতে দেবি কালরাত্রি নমোইস্ত্ব তে ॥ ] 

পরমং স্বানং-শ্রে্ঠং পদং মোক্ষরপং জানদ্বারা সংগ্রাপ্োতি। মহা 
মায়াপ্রসাদতঃ_মহামাযা নব্বকারণনায়াশবলব্র্গরূপা' তত্তাঃ প্রলাদতঃ। 
“যমেবৈষ বৃণুতে তেন লল্যত্তন্তৈষ আত্ম! বিবৃণুতে তনুং ম্বাম” ইতি 
হতে শষ এতাং মায়াশক্কিং বেদে  মৃড্াং জয়তি পাপ্]ানং তরতি 
সোহমৃততং চ গচ্ছতি" ইতি শ্রুতি; | “অহমেব ম্বয়মিদং বদামি জুষ্টং 
দেবেভির্ত মানুষেভি১” ইতি শ্তেশ্চ। “পার্ল তী পরম। বিষ্যা ব্রহ্ম বিস্তা 
প্র্ায়িনী। বিশেষেশৈব জন্ত.নাং নার সন্দেহকারণম্॥” ইতি শুত- 
সংহিতোক্তেশ্চ ॥ ৪৭৫১ | 

কবচেইন্মিন্ মা্ধপঞ্চাশৎ-সংখাক্পোক-সংগ্রহঃ। 

ও জয় তং দেবীতযাদি গ্লোকো বহু ্রন্থেবু নাস্তি। ভূতাপনারিণী- 

তত্র "ভৃতার্ডিহারিণ' ইতি চ কেচিৎ পঠপ্তি॥ জয়ভতীতি_ঝ্যস্তী 
(সর্বোধ্কৃ্ট॥। গুণত্রয়-লাম্যাবস্থোপাধিকতরক্ষরূপিণ/া ভগবত্যাঃ সর্বব- 
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জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী*। 
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধ৷ নমোইম্ত্ব তে ॥১ 

কারণতাৎ) ; মঙগগ। (মঙ্গং জননমরণাদিনীপং সর্পণং ভক্ঞাণাং লাতি 
নাশয়তি দা মোক্ষপ্র্দা মঙ্গলেতুচতে “ন তন্ত প্রাণা উতৎ্প্।মন্তি' ইতি 
শ্রতে১)। কালী (কলযতি ভঙক্ষল্নতি সব্ধমেতৎথ এরলয়কালে ইতি 
ব্রহ্ধ চ ক্ষতরঞ্োভে তপত ওদনঃ সুহু/যন্ঠোপমেচনম্ ইতি আতেঃ )। 
ভদ্রকালী (ভপ্রং মঙ্গলং কল্পরতি ম্বীকরোতি ভক্তেভে। দাহুমিতি 
ভদ্রকাণী; “ভদ্রকালী নুখপ্রদা' ইতি রহল্তাগমেহর্থকথনাৎ )। 
কপালিনী (ব্রঙ্গাদীন নিহঠ্য তেখাং কপালং গৃহীহা প্রলয়কালে 
অটতীতি; প্রপঞ্চ রূপানু্ং হস্তে যস্ত। ইতি বা কপালিলী মতখীয় ইনি; 
“প্রপঞ্ধান্ুজহস্ত। 5 কপালিনুচতে পর” ইতি রহস্তাগমাৎ )। দুগ। (হঃখেন 
অগ্টাঙ্গযোগ-সর্ববকশ্মোপাননাক্ীপেণ ক্লেশেন গমাতে প্রাপ্যতে মা “তাং 
দুর্গাং ভুর্গমং দেবীম্” ইতি দেব)থববশি রস) । ক্ষম। ( ভক্তানামন্যেযাং ব| 
সব্বানপরাধান্ ক্ষমতে সহতে জননীবাৎ; সাতিশয়কারুণ/ধহী ক্ষম। 
ইত্যুগাতে )। শিব! ( ছিদ্রুপিণীহার্) ১ "চিনা $শ্রয়মায়াধাঃ শত্তযাকারে 
দ্ধজোতমা;। অনুপ্রবিষ্ট! ঘা সংবিমিলিকল্প। স্বয়ংপ্রভা ॥ বদাকার| 
সদানন্দ। সংসাযোচ্ছেদকারিণী। সা শিব! পরম! দেবী শিবাহভিন 
শিবন্ধরী।” ইতি লুতসংহিতোজেও )। ধাত্রী ( সর্বপ্রপঞ্ধারণক বণ 
'অহং রুপ্রেভিরহভিশ্যরামাহস|দিতোরত বিখদেবৈঃ ॥ আহং মি" 
বরুণোভ| বিভর্দাহমিল্সাগ্ী অহমশ্থিনোভ।" ইত্যাদিশ্রতেঃ) শ্বাহ। 
( দেরপোষিণী ) ম্বধ। (পিতৃপোধিণী ) [ এভাদৃঙ মহাঁগুণবতী মহামহছিম- 
শালিনী যা ত্বমমি তত ] তে (তুভ্যং) নমঃ (নমস্কার এব) অস্ত 
[কেবলম্] নতু তাদৃ্ঠাঃ পরিচর্য্যায়াং সামর্থমন্মাকমস্তীতি ভাৰ; ]1১ 
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মধুকৈটভ-বিধ্বংসি ধিধাতৃবরদে নমঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥২ 
মহিষাস্ুরনির্ণাশ-বিধাত্রি বরদে নমঃ । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥৩ 
[ ধূঅনেত্রবধে দেবি ধন্মকীমাথদায়িনি। 

মধ্বিতি। ষধুকৈটভয়ে| শুদাখাসুরয়ো। বিধ্বংদিনী বিনাশিনী চস| 
বিধাতুব্রক্গাণে। বরদ*চোর্ঘঃ।  মধুকৈটভনাশার্থং ব্রন্গণা সততা সতী তশ্মৈ 
বরং দদৌ ইতি কথ! দেবীভাগবতে প্রথমন্কন্ধে প্রসিহ্ধ। |. “মধুকৈটভ- 

বিদ্রাবি বিধাতৃ-বরদে নম; ইতি রূচিৎ পাঠ । রূপং ( রূপ্যভে জ্ঞায়তে 
ইতি কপং পপমাত্মবন্থ; “রূপং ভবেদ্বিন্দুরমন্দকানি" ইতাগমাৎ 
তৎ) দেহি (মহ্াং মৎবুতনমন্কারেণৈব প্রসন্ন সতীত্যর্ঘঃ ) | ফদ্ব| 
রপং শ্বীয়ানাং মোহনং দিষাঁং ভীষণং লাবণ্যং বা। | তথা] জয়ং 
(জধতানেন পরমীয্মন/ স্বরূপমিতি জয়ে! বেদশ্ৃতিরাশিঃ “ততে। জয়- 
মুদীয়য়েৎ। ইত প্রসিদ্ধত্তস দেহি। যশ? (“সহ নৌ যশ;” ইতি- 
ঞতিতপ্রসিদ্ধং তন্থজানসন্পারন জন্ং যশ; তৎ) দেহি । দ্বিষো জহি 
( কামক্রোধাদীন্ শব্রন্ যে হি আতুজান পরিপন্থিনস্তান্ নাশয় ) ৪২ 

মহিযান্নরেতি |, মহিযাহরস্ত নির্ণাশত্তস্ত বিধারী কর্রী তৎসম্থৃদ্ধী 
বরদে ইতি পথকপদম্॥ “মহিযাহর-নির্ণাশি বিধাত্রি বরদে নম:” ইতি, 
“মহিষানুরনির্ণাশবিধাতী বরদে নমঃ" ইতি _স্মহিযাহরনির্ণাশি ভক্তানাং 
হখদে নম" ইতি চ পাঠভেদাঃ দৃশ্যন্তে ॥৩ 

ধু্রেতি। গ্লোকমিমং কেচিৎ ন পঠস্তি ॥৪ 
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রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছ্বিষো জহি ॥৪ ] 

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুগ্ডবিনাশিনি । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো জহি ॥8 

[ নিশুত্ত-শুভ্ত-নির্ণাশি ত্রেলোক্য-শুভদে নমঃ । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিযো জহি ॥৫]% 
বন্দিতাজ্ঘি -যুগে দেবি সর্বসৌভাগ্যদায়িনি। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ঘিষো জহি ॥৫ 

অচিন্ত্যরূপ-চরিতে সর্ববশক্র-বিনাশিনি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি বিষে। জহি ॥৬ 

রক্তবীজেতি। রক্তবীজন্য বধ: কর্তব্যতয়ান্তি যন্যাঃ সা অর্শআগ্য- 
জন্তম্ £ রক্তবীলবধকরউত্যর্থ; ; রুক্তধীজন্ত বধে! যস্তা; সকাশাদিতি ব1 ॥৪ 

নিশুভ্ততুস্তেতি। অয়মপি শ্লোক? কৈশ্চিন্ন গঠাতে ॥৫ 
বন্দিতেতি। ব্রহ্মবিধ! দিভিবনিতমভ্ঘিএযুগং যন্যাত্তেষমে তদপেক্ষয়। 

নানোপাধিকত্বাৎ। সর্বমৌভাগাদারিনীত্যত্র “দেবি সৌভাগ্যদায়িনি' 
ইতি পাঠে ভক্ত/তিশয়েন দেবীত্যন্ত পুনরুত্তিঃ [ প্লোকোহয়ং কৈশ্চিৎ 
তৃতীয়ঙ্লোকাদনন্তরং পঠ্যতে ]0৫ 

_ অচিন্ত্েতি। 'যতে। বাচে। নিবর্তপ্তে' ইতি ক্রুতেঃ। “যো অঙ্গাধ্যক্ষ:, 

পরমে ব্যোমন্। সে! অঙ্গ বেদ যদি বন বেদ? ইতি শ্রোতে; ৬ 

* অতঃপরং- শুস্তস্তৈব নিশুস্তস্ত ধুআক্ষস্ত চ ম্দিনি। রূগং 
দেছি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষে। জহি ॥ ইতি কচিদধিকে!| দৃশ্যতে | 
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নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে হুরিতাপহে । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিষ৷ জহি ॥৭ 
স্তবস্ত্যে৷ ভক্তিপুর্ববং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো জহি ॥৮ 

চগ্ডিকে সততং যুছ্ছে জয়ন্তি পাপনাশিনি । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো৷ দেহি দ্বিষো জহি ॥৯ 

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো জহি ॥১০ 

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো জহি ॥১১ 

নতেড্য ইতি। সদ! সর্বদা ভক্তা। নতেভ্যঃ প্রণতেভাঃ জনেভ্য তথ 
মে প্রণতায় চ রূপং দেহীত্যন্থয়ঃ কাধ।১। “চকে প্রণতায় মে” ইতি 
"ছুরিতাপহে" ইতি কচিৎ ॥ 

এবং স্তবদ্ভ্য ইত্াত্রাপি 0৮ 

চগ্ডিকে ইতি । ষে তামর্চয়স্তি তেভ্য; ইতি শেষ;ঃ। “চগ্ডিকে সতঙং 
'ষে ত্বামঙ্চয়ন্তীহ ভক্তিত:”। ইতি চিৎ |, 

দেহীতি। মহামিতি শেষ; | “দেছি মে পরমং হুখম্” ইতি কেচিৎ 1১" 
বিধেহীতি__প্পরমাং শ্রিয্নম্্* ইতি চ কেচিৎ।১১ 
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বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে। জহি ॥১২ 

সরাম্থুর-শিরোরতব নিথৃষ্ট-চরণাশুজে । ূ 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষে। জহি ॥১৩ 

বিদ্যাবস্তং বশম্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু | . 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥১৪ 

দেবি প্রচণ্ড-দোর্দদগু-দেত্য-দর্প নিন্দনি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো জাহি ॥১৫, 
প্রচণ্ডদৈত্য-দর্পন্ধে চণ্তিকে প্রণতায় মে । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দিযে জহি ॥১৬ 

বিধেহীতি। উচ্চকৈনতিশয়েনোচ্চং বলং মম বিধেহি ॥,২ 
সরাগরেতি । আনেন চ দেবীরূপদর্শনেন চ নিকৈর হাহদৈ তভাবে। 

ভবতীতি ধ্বনিতম্_নুরাহুরয়ো; সামানাধিকরণ/কথনাৎ। পনিবৃষ্ট- 
চরণেহন্থিকে ইতি ককচিৎ ॥১৩ 

বিদ্তাবন্তমিত্রি-_ বিদ্যাবনুং কুরু সম্যাগারাধিত| খঙ্গবিদ্ধাব সম অথচ 
রূপং দেহী হয্থঃ।.""“ললীবন্তুং জশং কুরু" ইতি চ কুব্রচিদ্দষ্ঠতে। জনং 
স্বভক্তজনমি তার্থ, 1 ১৪ | 

দেবীতি। “প্রচণ্ড-দে।গু-দৈ ঠাদর্প-বিন।শিনি* ইতি ব| পাঠ; ॥১ৎ 
প্রচণ্ডেতি |--১৬ 
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চতুর্ভজে চতুব্বক্ত-সংস্ততে পরমেশ্বর । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ঘিষো৷ জহি ॥১৭ 

কৃষ্ণেন সংস্ততে দেবি শশ্বস্তক্্য। সদাহ্থিকে । 
রূপং'দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিযে। জহি ॥১৮ 

হিমাঁচল-সুতা-নাথ-সংস্ততে পরমেশ্বরি । 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিযো জহি ॥১৯ 

ইন্দ্রাণী-পতি-সপ্ভাব-পুজিতে পরমেশ্বরি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ দেহি দ্বিষো জহি ॥২০ 
দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েইন্বিকে | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥২১ 

-চত্ুডুজে ইতি 1১৭ কৃষ্ণেলেতি। কৃষেন সংস্ত্তে ইতি কথ! 
দেবীভাগবতে প্রলিদ্ধ!। “তথান্বিকে? ইতি 'ত্বমন্থিকে? ইতি চ কচিৎ ॥১৮ 

হিমাচলেতি । হিমাচলমুতানাথ শিবন্তেন পুজিতে। “হিমাচল” 
হৃতানাথপুজিতে" ইতি কেচিৎ। অতঃপরং কৈশ্চিৎ ত্রয়োদশ: পঠ)তে ॥১৯ 

ইন্দ্রাণীতি। ইন্ত্রাণা। পতিসন্ভাবস্ত পতিসত্তাষা জ্ঞানাথং পুজিতে। 
কদাচিদিন্্রেণ সরঞ্ি কমলবিলান্তশ্চিরং স্বিতং তদ! দেব্যারাধনেন 
পৌলোম্া। তৎস্থানং লব্মমিতি পৌরাণিকী কথা । যদব1 ইন্দ্রাণীপতিন! 
সদ ভাবেন পুজিতে ॥ অতঃপরং কৈশ্চিৎ পঞ্চদশধোক:? পঠাতে ॥ 

দেবীতি। ভত্তজনেধু যে উদ্দাম! একভক্তিমন্তত্তেভো! দত্ত আন্দো- 
দয়ে! মোক্ষে! যয ॥ ২১ 
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ভাধ্যাং মনোরমাং দেতি মনোবৃত্যন্থুসারিণীম্। 
[রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো! জহি ॥১২] 
তারিণি দুর্গ-সংসার-সাগরস্তাচলোদ্ুবে | 
[রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ঘিষো জহি] ॥২২ 
ইদং স্তোত্রং পঠিত তু মহাস্তোত্রং পঠেন্নরঃ : 
সপ্তশতীং সমারাধ্য বরমাগ্পোতি ছুর্লভম্ ॥ ২৩ 

ইত্যর্গলাশ্তবঃ সমাপ্তঃ। 
ভাধ্যামিতি | পপত্রীং*মনোবৃত্তান্থলারিণীম্" ইতি-কেচিৎ। ইতংপুববং 

“পুতরান্ দেহি ধনং দেছি সর্পকামাংশ্চ গেহি মে" ইতাগ্ধিক; কচিৎ 1২২ 
তারিণীতি। “তারিণীং দুর্গনংসার-লাগরস্ত কুলোভ্তবাম” ইতি সভ্যঃ 

পাঠঃ। মার্কেগয়পুরাণোক্তয়! মদালসয়। বাশিষ্টরামাযণোক্তয়! চুড়ালয়! চ 
তুল্যাম্। আয়! পুত্রস্তারিতো! দ্বিতীয়! চ পতিঃ | ঝপং দেহীতি পরিতাজা 
ভাধ্যামিতি তারিণীতি চ গ্রোকদ্বযসেকীকৃত্য পঠস্তি কেচিন্মনীধিণঃ ॥ ২২ 

ইদমিতি। মহাস্তোত্রং সপ্তশতযাথ]ম্। অনেন চার্গলাশ্বতেরপি সপ্ত- 
শতাঙগত্বং বোধিতম্। শ্স তু সপ্তশতীসংখ্যবরমাপ্পোতি সম্পদ” 
ইতি পাঠান্তরম্; য এবমরলাস্ততিং পঠিত্ব। সপ্তশতীস্তোত্রং জপতি 
সতু সএব সপ্তশত্যা; সংখ! জপনংখ]! তয় যজ্জায়মানং বরং ফলং তৎ 
প্রাপ্ধোতি নাস্;। সম্পদঃ সম্পদশ্চ প্রাপ্পোতি। তশ্মাদর্গলাস্তোত্র- 
মবন্থমেব পঠনীয়মিতি ভাব: । সিদ্ধি প্রতিবন্ধকং " পাপমখল-সদৃশতাৎ 
'ঘর্গল! তম্নাশকস্তোঅন্তাপি তস্তল্পক্ষণয়! অর্গলেতি সংজ্ঞা। ্সতৃ সপ্তশতী- 
সংখ্যাবরমাপ্পোতি সম্পদাম" ইতি কেচিৎ॥ | 

ব্রয়োবিংশতি-সংখ্যানাং শ্লোকানামত্র সংগ্রহঃ। 



অথ কীলক-স্তবং 
অন্ত শ্রীকীলকম্তম্ত শিব খধিরমুটপডন্দঃ শ্রমহা-সরম্বতী 

দেবতা শ্রীজগদন্ব। গ্রীত্যর্থং সপ্তমশতীপাঠাঙ্গজপে বিনিয়োগঃ। 
মর্বণ্ডেয় উবাচ । 

বিশুদ্ব-জ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে । 

শ্রেয়ঃপ্রাপ্রিনিমিত্ীয় নমঃ সোমাদ্ধধারিণে ॥ ১ 

সবর্বমেতদ্ বিজানীয়ানন্ত্রাণামপি কীলকম্। 
সোহপি ক্ষেমমবাঞ্ধোতি সততং জপ্যততপরঃ ॥ ২ 

বিশুদ্ধেতি। বিশ্ুদ্ধং জ্বানমেব দেহে ঘুত্তি্ষস্ত তশ্মৈ নির্দলজ্ঞান- 
রূপায়োর্থঃ। কিবেদী বেদত্রয়মেব দিবাং চনুষপ্ত তশ্মৈ। আোয়ংপ্রাপ্রেঃ 
নিমিত্তায় কারবায়। সোমাদ্ধধারিণে চক্ত্রশেখরাধ নম? ॥ ১ 

সর্বধমেতাঁদতি । মন্তাণাং স্ক্ষোমপি কীলিতং বক্ষামাণরীতা। সর্বমন্ত্র 
সিদ্ধিপ্রতিবন্ধক - শাপরূপ - কীলকনাশকত্বার্ক্ষণয়া সপ্তশতীস্তোত্মপি 
কীলকং তৎদবলং বিজানীয়াৎ উপাসীতেতার্থ: | ননু অন্যমন্ত্রোপাদনাভিঃ 

কিং ক্ষেমং ন ভবতি, যত; অত্রবাগ্রহং ক্রিয়তে ইতি চেদ্ ভবত্যেবেত্যাহ। 
সোছগীতি। তৎ সপ্তশতীস্তোক্রং বিন! সততং জপ্যতৎ্পরঃ নানামন্ত্রাণাং 
জর্পরূপে কন্মণি নিরন্তরং নি্। যস্য স তৎপরে! যন্ত্র পুরুষঃ আগ্রহাতিশয়েন 
জপনিষ্টো ভবেৎ মোইপি ক্ষেমং সর্বং কল্যাণম্ আ্বাপ্োতি প্রাপ্ধো 
তীত্যর্থঃ। “মন্তজাণামভিকীলকম্”, “জাপ্যতৎপর;” ইতি চ কুত্রচিৎ ॥ ২ 



৩২. দেবীমাহাস্ত্যে 

সিধ্যন্ত্যচ্চাটনাদীনি কণ্মাণি সকলান্যাপি। 
এতেন স্তবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ ॥৩ 

নমন্ত্রো নৌষধং তন্ত % ন কিঞ্চিদিপি বিছ্ভাতে। 

বিনা জপ্যেন ৭ সিধ্যেত্, সর্ধ্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥৪ 
সমগ্রাণ্যপি সেতস্থন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ। 

কৃত্া নিমন্ত্য়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫ 

লিধ্যন্তীতি। এবং জপতৎ্পরস্য পুরুষস্য উচ্চাটনাদীন্ঠপি সকল্লাশ্ুপি 
কর্ীণি দিধান্তি, এবং সপ্তশতীপাঠরহিতাঁনামপি পুরুষাণ।ং কেবল- 
মন্ত্রজপেন দিদ্দিমুজ| মন্ত্রজগরহিতানামপি কেবলমপ্তশতীপাঠেনাপি 
সিদ্ধিমুপদিশতি । এতেনেতি। এভেন স্তোরবৃন্দেন ভক্তিতঃ দেবীং 
ভ্তবতাং দেবী ভগবরী সচ্চিদানন্দ-রুপিণ সিধ্যতি প্রসীদতি। “বস্তূনি 
সকলান্ঠপি'-_-“দেবী স্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি” ইতি চ কেচিৎ॥ ৩ 

ন মন্ত্র ইতি। তশ্য নান্যমন্থাদাপযোগ ইত্যাছ। ন মন্ত্রইতি ত্য কাধা- 
সিদ্ধৌ ন মন্ত্র উপধুক্কে! ভবতি। তথ! নৌবধং তথ! ন কিঞিদগদপি যোগ- 
সিদ্ধাদিরপং সাধনং বিগ্ভতে উপযোগায়! কিন্ত জগোন বিন! তত্ত্মস্ত- 
জপরূপকম্মাদাবেশপি মর্বমুচ্চাটনাগিকমাভিঢারিকং কর্ম সিধোৎ ॥ ৪ 

মমগ্রাণীতি | সমগ্রাণাপি অভ্িলষশীয়ানি ষৎন্ুপ্তি কেবলং 
ভ্তোত্রমাতেণেতি।  এতাবৎপর্বান্তং সপ্তশত্যুপ|সনয়। কেবলয়! সব্বং 
কল্যাণং ভবতি। তথ সপ্তশত্যন্থমন্ত্রোপাননয়াপি সর্বং কল্যাণং 

সপ সি পপ সপ” শপ শিশির সী পি 

রঃ তত্রেতি ব! পাঠ । 1 বিনাজাপোন ইতি বা। 



কীলকস্তবঃ ৩/, 

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্ত তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ। 

স প্রাপ্ধোতি স্ুপুণ্যেন তাং যথাবন্িমন্ত্িণাম্ ॥৬" 

সোপদেশমবাপ্পোতি সব্বমেব ন সংশয়ঃ । 

কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দগ্ামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭ 
দদাতি গ্রতিগৃহাতি নান্তৈষা প্রসীদতি। 
ইথ্থংরূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥৮ 

ভন্বভীতি পক্ষদ্বরমুপপার্দিভম । ইখং পক্ষদ্ধ়বিষরিণী লোকে য| শঙ্কা তাং 
প্রথমতো। হর; কৃত্ব। তচ্ছন্কানিরাদার্থং নিমন্ত্রয়ামাম বিচারারমাস। 
কিমিতি এবং বক্ষামাণপ্রকারেণেদং সপ্তুশতাখ্যমেব শুভমিতি অত্র তানা- 
হেতি শেষ; | “সমগ্রাণ]াপ সিধ্যন্তি লো কশঙ্ক।মিমাং হর” ইতি ক্কচিৎ ॥৫ 

. ভ্তোতমিতি। চণ্কায়ান্ত স্তোত্রং গুহাম্ অপ্রচরদবস্ধং চকার স সাধক; 
ঈপুণ্েন তাং নিমন্ত্িণাং ( ধ্যনপরাণাং) গুছ়োপায়াং তাং যথাবৎ 

গাপ্পোতি। “সমাপ্তিনণচ পুণ্যন্ত তাং যথাবনিয়ন্ত্রণামঠ | ইতি কচিৎ (৬ 

সাপদেশসিতি | সর্ধবমেব মন্ত্রজাতং নোপদেশমুপদেশসহিতমবাপ্রোতি। 
ততশ্চ পিদ্ধিং গচ্ছভীতিশেষঃ। কুষায়াং চতুদ্দগ্তাং কুষ্ণয়ামঞ্ম্যাং ঝ 

সমাহিত: একা গ্রু,সন্ য উপাদকে। নিজং সর্বমেব দেব্যৈ দদাতি মদীয়ং 
_সর্বং তুভ্যং দশ্কমন্তীতি সমর্পয়তি পশ্চাৎ সংসারনির্বাহার্থং প্রসাদতুদ্ধ। 
- প্রতিগৃহাতি তগ্তৈষা সপ্তশতী প্রমন্না ভবতি, নান্তথ!। ইখংরূপেণ 
কীলেন দি্ধিপ্রতিষ্টভ্তকরণেন মহাদেবেন কীলিতং নুদৃঢং বন্ধম্। 
“সোহ্পি ক্ষেমমবাপ্লোতি" ইতি কেচিৎ।৭1৮ 



৩%০ দেবীমাহাস্ত্যে 

' যো নিষ্ষীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডাং জপতি নিত্যশঃ। 
স সিদ্ধ; স গণঃ সোইথ গন্ধরেরবা জায়তে ঞ্রুবম্ ॥৯ 

ন চৈবাপাটবং তন্য ভয়ং ক্কাপি ন জায়তে। 
নাপমৃত্যুবশং যাতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্, য়া ॥ ১০ 

জ্ঞাত! প্রারভ্য কুব্বাঁত হ্াকুর্ববাণো বিনশ্যাতি। 
ততো জ্ঞাত্বৈব সংপূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥১১ 
সৌভাগ্যাদি চ যত কিঞ্চিত দৃশ্ঠতে ললনাজনে । 
তৎ সর্বং তথ্প্রসাদেন তেন জপ্যমিদং সদী ॥ ১২" 
যইতি। দঃ পুরুষ; এনাং অপ্তশতীং পুরেবাতদান প্রতি গ্রহকরণেল 

নি্ধীলাং বিধায় নিতাশ; চণ্ডীং জপতি স সিদ্ধঃ, স দেব্যা গণশ্চ ভবতি ; 
অথ ফ্রবং গন্ধার্ধ; জায়তে, সবলন-জগ্রক্ষণে সমর্থে। ভবতি। থ্নত। 
জপতি স্শ্কুটম্* ইতি-_“জায়তে ধনে" ইতি চ কচিৎ |৯ " 

নচৈবেতি। অপাটবনপটুত। | স্পষ্টমন্ৎ। “ন চৈবাপাটতত্ত্ত ভয়ং 
ক|পীহ জাঁয়তে” ইতি “মুতে! মোক্ষমবাপ্র-য়াৎ” ইতি চ কৃচিৎ ॥১০ 

জ্ঞানবেতি। এতাদৃশকীলকমজ্ঞাত্বা পাঠকত,দোষমাহ। আ্ঞাত্েতি 
পূর্বোস্তকীলকং জঞাত্ব!। তৎপরিহ্াারং প্রারভ্য ( আছে৷ পঠিত্বেতি ভাব?) 
পাঠং কুব্বাত। তৎ্পরিহারমকুর্বাণে! বিনগ্যতি। 'ন্মাদেবং তম্মাৎ 
কীলকং জ্ঞাতেব সম্পূর্ণং নির্দউমিদং স্তোত্রং বুধৈঃ প্রারভাতে। তত্র 
বিনাশকথনং কীলকজ্ঞানস্ত আবগকত্তার্থমেব ৪১১ 

সৌভাগাদীতি ম্পষ্টম্ “জাপ্যমিদং শুভম্* ইতি কচিৎ পাঠ:1১২ 



কীলকস্তবঃ ৩০/০ “ 

শনৈস্ত জপ্যমানেহস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ |. 
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥ ১৩. 

এরশ্বর্য্যং তত্প্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ। 
শত্রহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তুয়তে নস কিং জনৈঃ ॥১৪ 

[চগ্ডিকাং হৃদয়েনাপি যঃ স্মরে সততং নরঃ। 
হৃদ্যং কামমবাপ্পোতি হৃদি দেবী সদা বসে ॥ 

অগ্রতোহমুং মহাদেব-কৃতং কীলক-বারণম্। 
'নি্চীলঞ্চ তথা কৃত্বা' পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ] 

ইতি কীলকস্তবঃ সমাপ্রঃ ৷ 

শনৈরিতি। শনৈঃ স্বকর্ণগোচরং যণ! স্তাৎ তথ। পাঠে যৎকিঞিৎ 
সম্পত্তিরেব ভবতি। উচ্চকৈঃ পাঠে তু সমগ্রাপি ভবতোব' হুম্পষ্টম্ 
উচ্চকৈরেব এতৎ প্রারভামিতার্থ; ॥১৩ 

ধশ্ব্যমিতি। ইখং মুনি কীলকবিধিং সমাপ্য জনানাক্রোশতি | 
ধশ্বযামিতি । পরে। মোক্ষঃ কৈবলামোক্ষঃ। অহে। মন্দভাগ্য। এতে 
দৃষ্টিগোচরং চিন্তামণিং কামদুথাং ভগ্গবতীং বিহায় স্বকল্যাণার্থং বরাটিকা- 
মন্যদেবতোপাসন্ণরূপাং কিমর্থং গৃহুন্তীতি। “এরশ্বর্যাং যতপ্রসাদেন 
মৌভাগ]ারোগামম্পদ:” ইতি “স| ন কিং জনৈ?” ইতি চ কেচিৎ পঠন্তি ৪১৪ 

শ্লোকাশ্চতুর্দশৈবাত্র কীলকে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। 



অথ রাত্রিসূক্তম্ (১) 
' ঝাত্রীতি হুক্তস্ত কুশিকখবি | রাত্রির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্নঃ | 
শ্রীজগদম্ব।-প্রীত্যর্থে সগ্তশতীপাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ। 

ও রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ | 

বিশ্বা অধি শ্রিয়োইধিত ॥১ 

অধৈতৎ রাত্রিশৃক্তং রাত্রিদেবতাপ্রতিপাদকম। স] রাত্রিদেবত! 
দ্বেধা। জীবর!ত্রিরীশ্বররাজ্িশ্চ তত্রাগ্তা প্রসিদ্ধ । খশ্তামস্মদাদীনাং 
জীধানাং প্রতিদ্দিনং বাহারে লুপ্যতে । দ্বিঠীয়! তু যত্ঠামীশ্বপ্ব)বহার- 
লোপে! ভবতি। মহাপ্রলয়কালে শুদানীমগ্ঠবন্তুভাবাৎ কেবলং ত্র 
মার়াক্বকমেব বন্ধ সর্দিকারণমব্যতগদবাচ)ং তিঠভি স দ্বিতীয়! রাত্রি 
তহুক্তং দেবীপুরাণে_ ্রহ্মমার়াজ্সিক। রাত্রিঃ পরষেশলয়াত্মিক। তদ 

ধি্াত্রী দেবী তু ভুবনেণী প্রকীন্তিত| ইতি।" তদেবং সব্যোন্তমদেবতা- 
প্রতিপাদকন্য রাত্রিহ্ক্তগ্র ভারকারদিঠিঃ কৃতব্যাধ্যানন্তাপি বিম্পন্টং 
ব্যাখানং ঘথামতি ক্রিয়তে। গাত্রীতি-ধা দেবী সব্পীবস্তপ্তে। তনশীল। 
পুরুত্র! বধু দেশেবু সর্দবদেশেষু অক্ষভিঃ প্রকাশমানৈরিজ্ত্িয়ৈরুপলক্ষণ- 
বিষয়! মহদাদিভিন্তদৈদেবী সর্ববস্ত্রহযোতনণীল। আয়তী আগচ্ছন্তী 
বিদ্যমান! রাত্রী ব্রন্মসার়াত্মি! ব্যথ্যৎ শোৎ্পাদিত-জগত্জাল-মদলৎ- 
কর্ধাদিকং প্রথমতে| বিশেষেণ পশ্ঠতি। অনন্তরং তত্তৎক্মানুজপফলবপাঃ 
বিশ্বাঃ সর্ববাঃ শ্রিয়: স। সধ্যধিত অধিধারয়তি দদাতীতার্থঃ,। অয়: ভাবঃ__ 
সর্বকারণভূত| চিচ্ছক্তি; পূর্বকলীয়ানভ্জীবানাং সদনৎকর্থাণি মপরি*. 
পৰ্কানি অবলোক্য তৎফলপ্রগানসময়াভাবাৎ সেশ্বরং প্রপঞ্চং হনিন্ 
বিলোপয়তি যাবৎ ফলপ্রদাননময়মূ। স| রাত্রিরপা! চিচ্ছক্তিঃ ফল প্রদ্দান- 
সময়ে প্রাপ্তে মহদাদিদ্বারা প্রপঞ্চং নিন্দায় তত্ততপ্রাণিনাং তত্বৎকণ্মাণয- 
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গর্বপ্রা। অমন্ত্যা নিবতো দেব্যুদধতঃ। 
জ্যোতিষ! বাধতে তমঃ ॥ ২ 

নিরু ব্বসারমন্তকৃতোষসং দেব্যায়তী। 

অপেহ্হাসতে তমঃ ॥ ৩ 

সন্করমনলোকমতি পশ্চাৎৎ তত্তৎকশ্মফজং দদাভীতাহেো। সনজ্ঞত। ভগবত] 
রাত্রেতবনেঘ]াঃ কিয়দ্বর্ণনীয়েতি | অশ্বিন্র্থে নববোহপি উপনিষদ্ভাগঃ 
প্রমাণমিতি স্প্টমেব ভদ্বিদমূ্ 1১ 

ইথং প্রথমকৃভাং বর্ণগ়িত্ব। দ্বিতীয়ং কৃত্যং বর্ণয়তি ওর্বপ্র। ইতি। 
অমর্ত্য! মরণরহিত স। দেবী দেবনণীল| চিচ্ছক্তিভূবিনেশ্বরী রাতিঃ উর 
বিস্থীর্ণমন্ত্ুরিক্ষমুপলক্ষণবিষযা পর্বাপ্রপক্ম্ অপ্রাঃ ন্বন্বরূপেণাপূরয়তি 
দাধিঠানরগে স্াভেদেন বিদ্বমাঁনং কল্পযতি। তথ! প্রপঞ্গতানিবকো 
নীচান্ লতাগুণ্মাদীন্ উদ্ধত; উদ্ভিহিভান্ বৃক্ষাদংশ্চ স্বকীয়েন তেজনীধিষ্টান- 
চৈ5ন্তেনাপ্রাঃ পূর্তি যাঁরান্রিভূবেনশ্বরী সা প্রপঞ্চগ ঠানাং প্রাণিনাং 
বেদোক্তান্বষ্ঠানপরাণাং চিত্তশুদ্ধিমবলোক্য তেষাং তষোমলাজ্ঞানং 
জেতিষ। শ্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিদ্থি তম্বরূপচৈতগ্যজ্যোভিযা বাধতে নাশয়তি 
[ অপেন পুর্বোত্বা ধ্যারোপন্াপবাদ উত্তঃ 1 ॥২ 

কেন প্রকারেশ নাশয়তি ততরাহ- নিরুদ্বদারমিতি! আয়তী 
আগচ্ছন্তী দেবনশীল। রাতিশ্চিচ্ছত্তিতু বনেশ্বরী স্বশ্ত হ্থমারং ভগিনীমুষমং 
প্রকাশরপামবিদ্যায়। আবরণশক্তিরূপাং নিরস্কৃত নিক্ষরোতি দগ্ধবীজ- 
ভ/বমাপাদয়তীত্যর্থঃ। তন্তামুষসি তথাজীতার়।ং প্রারদ্ধাকন্মক্ষযে নিক্ষেপ- 
শক্ের্ন/শান্স লাজ্ঞানরূুপং তমঃ অপেছুহাসতে অপৈব গচ্ছতি শক্তি- 
দ্বরাতিরিক্তত্বরপা বস্থানোপায/গাভা বাবাদর্থত্িষ্টং ভবতীত্যর্থঃ ॥৩ 
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সানে অগ্য যস্তা বয়ং নিতে যামন্নুবিক্ষ্হি | 
বৃক্ষেণ বসতিং বয়? ॥ ৪ 

নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদছন্কো নিপক্ষিণঃ | 
নিশ্যেনাসশ্চিদথিন2 ॥ ৫ 

যাবয়৷ বৃক্যং বৃকং যাবয় স্তেনমৃন্ম্যে | 
অর্থা নঃ স্থতরা ভব ॥ ৬ 

অথান্ত। রাত্রে; প্রার্থনামন্ত্রমাহ লা নো ইতি।, অগ্য অস্মিন্ কালে 
নোহম্মাকং স| রাত্রিদেবতা চিচ্ছক্তিভু বনেগ্বরী প্রসীদত ঘন্তা যামন্ 
যানি প্রাপ্তো যতপ্রনাপপ্রাপ্তৌ সভ্যাং বয়ং ম্যনিগ্পহি নিশিশামহে হখেন 
বম্বরূপে আস্মহে । তত দৃষ্টান্তঃ-_বয়ঃ পক্ষিণঃ বৃক্ষেণ যথ। বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে 
বসতিং রাক্রিনিবালং বুর্পন্তি তথ! বয়মপি নিঃশঙ্কং নিবসাম ইত্যর্থ; 8৪ 

নিইতি। গ্রামাসঃ গ্রাফ; ভত্স্থাঃ সক জনাঃ পারা অপামর 
আঙ্গোপাঙ্গনং গ্ভবিক্ষত ভস্টাং চিচ্ছক্তিজপায়াং রাজাং বিগ্যমানায়াং 

নিবিশন্যে সবখেন শেরাতে তথ! পছপুং পাদধুতা গবাখ!দয়ণ াবিশগ্ডে 
তথ! পক্ষিণ; পক্ষোপেতান্চ নিবিশস্তে তথা অথিনঃ কামাণিন; পান্থস্থাঃ 
তথ! গ্েনাস; হেনা অপি নিবিশন্তে | অয়ং ভাবঃ--ষে প্রাণিনঃ পরমেশ্বরী- 
লামানভিজ্ঞা গুপি কেবলং ককণাসাগরায়া। রাত্রেশ্চিচ্ছক্ষেভুবিনেখধযাঃ 
করুণয। সন্লে জনা হথখেন শেরতে ম্বছ। ভবন্ি।' যথাতিমঢ। বালাঃ 
মাতুঃ করুণাবশাৎ শেরতে এঠাদৃশীয়মভিকরুণাবতী রাঙিরস্টীতি ॥ ৫ 

যাবয়েতি। হে উদ্ব্যে রাত্রিনাসৈতৎ চিচ্ছক্তিরাতিরিপিণি ভুবেনেশ্বরি 
যম্মাৎ ত্বমতিদয়াবতী ম্মাৎৎ অস্মাকমপি পাঁমরাণাং কিঞিদপি কুতসন' 

“বেক্ষ্য বৃক্যং বৃকল্ত স্্রিয়ং নানাবাসনারূপাং বৃকং চ বৃকবন্ারকং পাপং 
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উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণ ব্যক্তমস্থিত। 
উষ খণেব যাঁতয় ॥৭ 

উপ তে গা ইবাকরং বৃণীঘ দুহিতর্দিবঃ। 
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যষে ॥৮ 

ইতি রাতরিস্ত্রম্। 
০৭৮৩ 
৮০ 

অথ রাত্রিস্বক্রম। (২) 
ও রাত্রিং “প্রপঞ্ঠে পুনভূঘ ময়োভুং কন্কাং 

চান্সান হিংসন্তং যাবয় অন্মভঃ পৃথক বুক । তথ! স্তেনং তন্গরং 
চিন্তাপহারকং কামাদিকং চ ষাবয় অন্মস্ো বিয়োজয়। অথানগ্ুরং 
নোহম্মাকং হু হর হখেন তরণীয়া ক্ষেমক্রী মোক্ষদাত্রী ভব ॥৬ 

উপেতি। হে রা, চিচ্ছক্তে, ভূবনেম্থরি, পেপিশৎ ভূশং পিংশৎ 

সব্দিবস্তধু আচিষ্পুং তমোংজঞানং কৃষং বৃষ্ণবর্ণং তমঃপ্রাধাস্তেন ব্যত্তং 
বিশেষেণ খাসা সর্বস্াপ্কমীদৃশং জ্ঞানং মা উপস্থিত উপাগচ্ছৎ্। হে 
উঃ রাতিদেবতে,। ত্বদুণেব খণানীব তৎ তং যাতয় অপগময়; যথ! 
স্তোত ণা-মৃণানি ধনদানেন অপ1করোধি তথ| মমজ্ঞানমপি অপমারয় &৭ 

উপতেগা ইতি। হেরাত্রি চিচ্ছক্তে ভূবনেশ্বযী ত্বাং গা ইব পরে 
দোগ্-ী ধেনুরিব উপেত্যাকরং স্ততিজপাদিভিরভিমুখী করোমি | হে দিবঃ 
পরমাকাশরূপমাত্সনে। দুহিতঃ পুনি পরমাজ্মপ্রকাশেন চিচ্ছক্তেরভি- 
বাজ)মানতাদঘুক্তং পরমান্্পূত্ী তং ত্ৎ্প্রসাদাৎ কামাদীন শত্রন্ জিগুযখে 
মম ক্তোমং ন প্তোতমিব হবিরপি ঘথাশক্তি দত্তং বৃশীষ ভজেতি ॥৮ 

অস্ত রাত জপমাত্রাৎ দিদ্ধিঃ। অন্য ফলং মরণকালজ্ঞানং 

০০ 
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শিখগ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীঃ 
চচ্ষুষেবান্রঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায়াপঃ স্লেহায় 

মনোইনুজ্ঞায় পুথিব্যৈ শরীরম্। 

ইতি সামবিধান-ব্রাহ্মণ-ধ.তং রাত্তিস্কম্$ 

পরমফলহ মোক্ষ ইতি সামবিধিব্রা্গণে। অযঞ্চ দেবীবিষয়ো মন্ত্ঃ। 
কম্ঠাং কুমারিণীমিত্/ব্র প্রত্যাভিজানাৎ। রাত্রিং তদ্রপাম। “অন্সাস্তনু- 
কমোদারা নিশাদিবসনাশিনী” ইতি দেবামুপ্ররমা হরিবংশোক্তেঃ। 
পুনভু2 অহ্থর-বধার্থং নাঁনবভারগ্রহাৎ। অতএব ময়োভ্ঃ প্রাণিনাং 
হখদা তী। কন্তা, “অজাত-পুংস্পর্শরতিরধৃষা! চাতিসন্দরী” ইতি শিবোক্তেঃ 
শিখগ্ডিনীতি মবুরপিচ্ছতৃষণ! ময়ূরকলাপধ্বভ1 চ “ভৃষণৈস্ত মযুরাণামজদা- 
ছৈশ্চ ভামপ!। ধ্বজেন শিবধির্াণামুক্ছিতেন সমাবৃত।' ইতি হরি- 
বংশোক্তেঃ। পাশহন্ত। অহরবন্ধনার্ম্। তথ! বুঝতিঃ নিত্যং বাল্য- 
বার্ধকাবন্থারহিত! | কংলমোহনাবতারে ক্ষণং শৈশবাভিনয়েহপি 
তদানীমেৰ যৌবনাবিষ্কবণোভেঃ ! এবংভূতায়। রাতাভিমানিদেবতারাঃ 
প্রভাবাদাদিতযশ্চক্ষুষে ০ক্ষ রক্ষিউং ভবত যক্রথান্ ভবতিতি রমেণার্ঘট। 
মনন্তদধিষ্টাতী দেবতা! অনুকজ্ঞায় অনজ্ঞানানং রঙ্ষিতং ভবহু। পুথিব্যে 
শরীরমিত্যস্য বিভক্তিবিপরিণামেন পৃথিবী শরীরায়েত্যর্থ; । 

[ পৌরাণ' সুক্তঞ্চ-_-অন্মিনের গ্রঞ্থে “বিশ্বেশ্বরীং 
জগন্ধাত্রীম” ইত]ারভ্য “বোধশ্চ ক্রিয়তামন্ত হদমেকতী, 
মহানুরৌ” ইত্যন্তং প্রথমমাহাত্যো দ্রষ্টবাস্]। 



ও নমশ্চণ্তিকায়ে । 

অথ প্রথম-চরিত্রমূ 
[ সপ্তশত্যাশ্চরিত্রে তু প্রথমে পন্মভূমূ্নিঃ। 

ছন্দে। গায়ত্রমুদিতং মহাকালী তু দেবতা। 

ব/গ্বীজং পানকন্থত্ং ধার্ধার্থে বিনিয়োজনম্ ॥ 

ইতি ডামরে। 

_. প্রথমচরিস্রস্ত ব্রহ্মা খযিঃ। মহাকালী দেবতা । 

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ | নন্দা শক্তিঃ। রক্তদস্তিকা বীজম্। 

অগ্রিস্তত্ম্। খগ বেদন্বরূপম্। শ্রীমহাকালীগ্রীত্যর্থং 

 ধর্ার্থে) প্রথম চরিত্র-জপে বিনিয়োগঃ। 

& খড়গং চক্রগদেধুচাপ-পরিঘান্ শুলং ভূশুপ্তীং শিরঃ 

শঙ্ঘংক্ক সন্দধতীং করৈস্থ্িনয়নাং সর্ববাঙ্গভূষাবৃতাম্। 

নীলাশ্বছ্যতিমাস্ত-পাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং 

যামসো চছয়িতে ৭ হরৌ কমলজো হস্তং মধুং কৈটভম। 
পাদ শাতাশিশিশী 2 ০ শি শিট শী শি শী পপিপশিশিস্পট ৭ শি শিশীশী সপন 5 পপ ৯ পাশ আশা 

না পাশাসিতি পাঠে: | + ভূভামিতি কচিৎ। 

£ ম্বপিতে ইতি চ পাঠঃ। 





ওঁ নমশ্ণ্ডিকায়ে 
(৩ এ") মার্কপ্ডের উবাচ ॥১ 

সাবনিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেইষ্টমঃ | 

নিশাময় তহৎপত্তিং বিস্তরাদগদতো মম ॥২% 
মার্কগডয়ঃ উবাচ ভাগুরিং প্রতীতি শেষ] ॥১॥ য; পুরাণজ্ৈ: 

বৈবন্থ চমনোঃ সপগ্তমাদনভ্তরং ] শুর্ধযতনয়ঃ সাবপিত | নাম] মনুঃ কথ্যতে 
[ সঃ) অষ্টমঃ [ মনু ভবিযাতীতি শেষ; 11; বিশুরাদ গদত)ঃ [ বিশ্তরেণ 
কথয়ভ) মম ( মত্নকাশ[দিভার্থ;) তছৃৎপ্টিং নিশাময় (জানীহি) [সবর্ণ 
ছায়া তন্যা অপভাং সাবণিঃ। যদ্ধ| অগ্রজস্য বৈবস্বতমনো; সমানে বর্ণে। 
যস্তেতি নাবর্ণিং। তপাচ বিষুপুরাণে--"ছায়ামংজ্ঞাতে। যোহসৌ দ্বিতীয়ঃ 
কথিতো। মনু; পূর্ববজন্ত সবর্ণোংমৌ মাবণিস্তেন কথ্যতে | ॥২ 

মার্কেয় কহিলেন ॥১। সুর্বাতনয় সাবণি, [পুরাণে] অষ্টম 

মনন বলিঘা খাত) তদীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে সবিষ্তার বর্ণন 
করিতেছি,_তুমি আমার নিকট তাহা অবগত হও ॥২ 

* ইতঃপুর্বং তপশ্ন্তং মহাষ্মানং মাকণ্ডেয়ং মহামুনিম। ব্যাসশিষ্ছে। 
মহাতেজ। জৈমিনিঃ পন্যপৃক্ছত। মার্কণ্ডেয় মহাপ্রাজ্ঞ সর্ববশাস্ত্রবিশারদ | 
শ্রোতুমিচ্ছামাশেষেণ, দেবীমাহাস্মামুত্তমম্ ॥ ইতি পূর্ববলীঠিক! কচিৎ ॥ 

1 কলে কলে যথাক্রমং শ্বায়্তুব; ম্বারোচিষঃ উত্তম: তামসঃ বৈবতঃ 
চাক্ষুষ: বৈবন্বতঃ সাবণি; দক্ষমাবণিং ব্রদ্গসাবর্ণিঃ ধর্মুসাবণি; কুদ্রসাবিয, 
দেবলাবর্ণিঃ (রৌচাঃ), ইন্্রদাবণিশ্চ ( ভৌত): )--যখাক্রমমেতেযামন্ততমো 
জগতামধীহ্বরে! ভবতি। অধুনা বৈবন্বত-মনোরধিকারঃ ॥ 
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মহামায়ান্থুভাবেন যথ৷ মন্বন্তরাধিপঃ। 
স বড়ুব মহাভাগঃ সাবনিস্তনয়ো রবেঃ ॥৩ 
স্বারোচিষেইস্তরে পুর্ধ্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ। 
নুরথো নাম রাজাইভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডলে ॥৪ 
সঃ মহাভাগঃ রবে; তনয়ঃ (সাবর্ণিঃ ) মহামায়ানুভাবেন ( বিদদৃশ- 

প্রতীতিসাধনং মায়।; মাতি ঈশ্বরষপি বশীককরোতীতি মায়। ; যদ্ব! মীয়তে 
জ্ঞায়তে পরমেশ্বর; অনয়েতি মায়া ; মহতী সর্ববব্যাপিকা চাসৌ মায়া চেতি 

মহামায়। ঈশ্বরশক্তিঃ সৈব প্রাণিনো। মোহয়তি ; তন্যা; অনুষাবঃ ইদমস্থয 

ভূয়াদিতি অনুকূলেচ্ছ। তেন বখ। ( যেনোপায়েন ) মঘস্তরাঁধিপঃ (মন্বস্তরং 
কিঞ্দধিকদিব্যেকসপ্ততিধুগাস্মকঃ কাল; তস্য অধিপঃ) বতুব ( ভবিষ্যতি, 
ভাবিনি তৃতবহুপচারঃ ) [ তৎ বিস্তরতো গদিষ্যানীতিশেষ: ] ॥৩ 

সেই মহাতাগ রবিনন্দন সাঁবণি মহামায়াও অনুকূলেচ্ছা- 
ক্রমে যেরূপে মন্বস্তরাধিপতি (মন্বস্তর- দিব্যমানে কিঞ্চিদিধিক 
৭১ যুগ) হইবেন, [ তাহা ঝবলিতেছি ] ॥ ৩ 

পূর্ববং (প্রাক) শ্বারোচিষে অস্থরে (শ্বারোচিযাধিকারোপলক্ষিতে দ্বিতীয়- 

মন্বস্তরে ; মঘস্তরং মনোঃ কাল ইতি বিষ্ণপুরাণদর্শনাৎ) চৈত্রবংশনমুস্তবঃ 
( চৈত্রঃ স্বারোচিষমনোর্জো্ঠ: পুত্রঃ তন্ত বংশঃ সমুস্তবে! যস্ত সঃ) সরথঃ 
নাম রাজ। সমন্তে ক্ষিতিমগলে ( তৃমগ্ডলে ) অতূৎ ( আমীৎ)13 

পুরাঁকালে ম্বারোচিষ যন্বস্তরে (দ্বিতীয় মন্থু স্বারোচিষের 
অধিকার কালে) [তদীয় জযোষ্ঠপু ] চত্রের বংশসন্তৃত সুরথ- 

নামক রাজ! সমুদয় ভূমগ্ডলের অধীশ্বর হইয়াছি:লন ॥ ৪ 
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তন্ত পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্। 
বভৃঝুট শত্রবো ভূপাঃ কোলাধ্বিংসিনস্তথা ॥ ৫ % 

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদপ্ডিনঃ। 

ন্যুনৈরপি স তৈরুদ্ধে কোলাব্বিংসিভিজিতঃ ॥ ৬ 
তথ| ( তদা) রলান্ ( ধর্মপত্রীসস্ভৃতান্) পুত্রানিব প্রজাঃ ( জনান্) 

সম্যক (রাজধন্মানুলারতঃ) পালয়তঃ (ছুঃথেভ্যো রক্ষত:) তত্ত (হরথস্) 

কোলাবিধ্বংসিন; (কোলেতি মুরথস্ত রাজধানীবিশেষঃ তত্প্রমথনশীলাঃ ) 
ভূপাঃ (রাজান:! শত্রবং (পিপবঃ) বভৃবুঃ।[যদ্বব! কোলান্ শুকরান্ ন বিধ্বংন- 
রি রক্ষস্তীতি তথা ; অথবা কোলান্ শুকরান্ অ| সম্যক বিধ্যন্তীতি 
কোলাবিধ; ক্ষত্রিয়াস্তান্ ব্বংনয়ন্তীতি তথ! উভয়ত্র যবনা ইত্যর্থ 
'বি। শবেন ধাতোরস্তার্থং কৃষ! কোলাং বিধ্বংসিতুমধ্যাসিতুং শ্ীলং যেধ।- 
মিতি কোল।বিধ্বংমিনঃ কোলানিবাঁসিন ইতি চ কল্পয়ন্তি কেচিৎ 1 

রাঁজ। স্থরথ ওরসপুধবৎ প্রজাগণকে যথাধর্ম পালন 
করিতেছেন, এমন সময় কোলাবিধ্বংসী (কোলানামক তদীয় 

অগ্ঠতম রাজধানীর ধ্বংসকারী) রাজগণ তাহার শত্রু হইল। 

[ কেহ বলেন কোলাজনপদবাঁসী রাজগণ ] ॥৫ 
.. তৈঃ[নহ)] অতিগ্রবলগণ্ডিন; (অতিবলান্ শত্রন্ দওয়ত: ) তম্ত 
.(সথরথন্ত ) যুদ্ধমূ অভবৎ;বুদ্ধে নুনৈরপি (অল্পদাধনৈরপি) ঠৈঃ 
( পুর্বোক্তৈঃ কোলা বিধ্বংসিভি:) সঃ (বুরথ:) জিতঃ (পরাভূতঃ) [অভুৎ] ॥৩ 

* কোলাবিধ্বংসিনভ্তদ| ইতি ব| পাঠ:। 
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ততঃ স্বপুরমায়াতে। নিজদেশাধিপোইভবৎ । 
আব্রণস্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদ। প্রবলারিভিঃ ॥ ৭ 
অমাত্যৈর্বলিভিরদ,&ৈদবর্বলন্তয ছুরাত্মভিঃ। 
কোশো বলঞ্চাপহ্ৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥ ৮ 

তাহাদের সহিত অতি প্রবল শক্রগণেরও শাসনকারী 
রাজা স্থুরথের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই কোলাবিধবংসিণণ 
হীনৰল হইলেও যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিল ॥৬ 

ততঃ (ভঙ্গানন্তরম্) তৈঃ প্রবলারিভিঃ ( প্রবলৈঃ তৎকালপ্রাপ্ত- 
বলৈ:) অরিভি; (কোলাবিধ্বংসিভিঃ) আক্রান্তঃ (অধিক্ষিপ্ত; স মহাভাগ: 
(হরথ:) তদা ( তন্মিন্ কালে ) ন্বপুরম্ (সবরাজধানীম্্) আয়াত; (প্রত্যাগত:) 
নিজদেশাঁধিপঃ [এব] অভ্ভবৎ (আসীৎ) [ নত সার্বভৌম ইতার্থ; ] ॥৭ 

অনন্তর সেই প্রবল শক্র কোলাবিধ্বংসীদদিগের নিকট 
পরাভূত হইয়! মহাত্ম। শ্বরথ ম্বপুরে আগমনপুন্দিক কেবল 
স্বদেশমাঞ্জের অধিপতি হইলেন ॥৭ 

দুষ্টৈ; (অধর্্বত্তিতিঃ ) ছুরাত্মভিঃ (ছুরাশয়ৈ) বলিভিঃ অমাত্যৈঃ 
তত্রাপি শ্বপুরে তত; (তস্য, সার্বাবিভুক্তিকন্তদ্ ) দুর্বল (হুরথত্য বলং 
( সৈস্ঠাদি) অপহৃতম্ ( অধিকৃতম্); কোশঃ (অর্থনঞ্মূশ্চ) [অপস্থাতঃ] ॥৮ 

দু্ট ছুরাশয় বলবান্ অমাত্যেরা সেখানেও সেই হূর্ববল 
রাজার বল ( সৈন্য ।দ ) ও সপ্চত্ ধন আত্মসাৎ করিল ॥৮ 

* তত্রাপি স্বপুরে সতঃ ইতি ব| পাঠ। নতঃ নিবমত; সাধোর্ক|। 
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ততে। ৃগয়াব্যাজেন হৃতত্বাম্যঃ স ভূপতিঃ। 
একাকী হয়মারুহ্া জগাম গহনং বনম্ ॥ ৯ 

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্ ছ্িজবধ্যস্ মেধসঃ। * 
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং যুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥ ১০ 
ততঃ ( সর্ধান্বাপহারান ন্থরং ) হৃততম্বাম]; ( হাভাধিপত্যঃ ) স ভুপতিঃ 

(রাজ! হরথঃ১ একাকী ( অনন্থসহায়ঃ ) মুগধ়াব|াজেন (মৃগয়াচ্ছলেন ) 

হম ( ঘোটকমূ) আকুহা গছনং ( দুর্গমং ) বনং জগাম ॥ ৯ 

অনস্তর হৃতাখিপত্য সেই ভূপতি একাকী অশ্বে আরে।হণ 
পুর্ব্বক মৃগয়াব্যপদেশে গহন বনে প্রস্থান করিলেন ॥৯ 

সঃ(রাজ! রথ; ) তত্র (বনে) দ্বিজবর্ধ্য্ত (দ্বিজশ্রেঠস্ত ) মেধন: 
(হুমেধস ইত)শ্ঠৈকদেশরহিতং নামেদম্ অন্যথা অস্প্রাপ্যসম্তবাৎ ) 

শশা শিশিরে শপ কি পা পপ সপ শপ শি 

* দদ্দিজ বর্ষ) ু মেধস" ইতি_ মুনেঃ শিষ্যোপশোভিতম্ত ইতি চ 
হি হে ধিজ ভাগুরে। সব্যাঃ অর্থঃ সুর; ভত্র তম্মিন্ হুমেধসে! 
মুনেঃ শিষ্যোপশোভিতম্ আশ্রমম্্রাঙ্গীদিত্যঘয়ঃ | মেধ! ইতি ধধিনাম। 
বন্জততোবশিষ্ঠস্ নামাস্তরমিদম্ তথাচ লক্্দীতন্ত্রে--“অমুষ্যা; সাবতারায়। 
মহালক্্য। অমানুষম্। জন্মানি চরিতৈঃ সার্ধং স্তোৰৈর্ধা। বেদবাদিন|। 
কখিতানি পুরা শত্রু বশিষ্ঠেন মহাত্বনা 1” স্বারোচিযেহগ্তরে রাজে 
সরথায় মহাত্মনে। সমাধয়ে চ বৈশ্ঠায় প্রণতায় চ সীদতে ইতি অনয়ে|- 
রেকমন্তম্ত বিশেষণং বা! দ্বয়োরপি নামতে কল্পভেদেন বা সমাধানস্। 
“শ্রীশস্ত রূপমান্থায় পুরা বিপ্রস্ত মেধসঃ। স্বমায়াং জ্ঞাপয়ামাস হরখা 
সমাধয়েশ ইতান্ত্র | 



৬৪ দেবীমাহাক্মো--প্রথমচরিজ্রম্ 

তস্থবৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সকৃতঃ। 

ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তশ্মিন্ মুনিবরাশমে ॥ ১১ 

সোহচিন্তয় তদ। তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ1+ 

মণ্পুর্ব্বঃ পালিতং পুর্বং ময়া হীনং পুরং হি তত ॥১২ 
্শান্তঙ্বাপদাকীর্ণং (প্রশান্তি, পর্পরহিংবাশৃষ্ঠৈঃ স্বাপদৈরাকীর্ণ, 
পরিব্যাপ্তং ) মুনিশিযেপশেভিহং (মুনেঃ মেধদঃ শিষোঃ উপশে।ভিতম্ 

অথব! মুনিভি; তচ্ছিন্কৈশ্চ উপশোতিতম্ ) আগ্রমম্ জদ্রাক্ষীৎ ॥ ১৭ 

তথায় তিনি প্রশান্ত শ্বাপদগণে আকীর্ন মুনি ও শিষ্যগণে 
পরিশোভিত যুনিশ্রেষ্ঠ মেধসের আশ্রম দর্শন করিলেন ॥ ১০ 

সচ (স্থরথ;) তেন মুনিন। সৎকৃতঃ ( কৃভাতিথাঃ) 1 নম তশ্মিন্ 

মুনিররাশ্রমে (মুনিবরস্ত সমেধন; আশ্রমে ঘদ্ব! মুনিবরেতি ভাগুরি- 

সন্থৌধনম্) ইতশ্চেতশ্চ বিচরন্ কঞ্চিৎ কালং তস্থ্ৌ ॥ ১১ 

তিনি সেই মুনিকর্তৃক সতকৃত হইয়া সেই মুশিবরের 
আশ্রমে কিছুকান্দ অবস্থান করিলেন; কখন ইতস্তত; ভ্রমণ 
করিতেন । [ কিংবা! যুনিবর-পদটি ভাগুরির সম্বধন ] ১১ 

তদ। তত্র ( আশ্রমে ) মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ( মমেতি_ ঝষ্টান্তপ্রতিরূপক- 

তংকালে সেই আশ্রমে যমত্ববশীকৃতচিত্ত সেই রাজা 
* মমত্বাকষ্টমানসঃ ইতি বা পাঠঃ 



প্রথমমাহাত্মাম্ ৬৫ 

মদ্ভূত্য স্তৈরসদ্বৃত্তৈর্ধ্ধতঃ পাল্যতে ন বা। 
ন জানে সপ্রধানে মে শুরহস্তী সদামদঃ। ১৩ 
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্প্যতে ॥ 
যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ। ১৪ 

মব্যযম; মমেদমিতাভিমান: তেন আকৃষ্ট চেতনা হুদ্ধিঃ যলা তাঁদৃশঃ) সঃ 
অচিভ্তপৎ $ [ কিমচিন্তকপিত্যাহ ] পূর্ববং (প্রথমং ) মৎ্পুণৈবঃ (অৎপুর্বব- 
পুরুষৈঃ ) পালিতং ( অধুনা বিধিবশেন : ময়! হীনং তত পুরদ্ অমদ্বৃত্েঃ 
( অপচ্চরিত্রঃ) তৈ? মদুভুতোত (মদমা তাদিভিং) ধৃত: ( ধর্মমাশ্রিতা ) 
পালাতে ন বা।  সদামদঃ (সদ! মদে! যসোতি সদ|মদং সদ| মদআাবী 
অথঘ) নম ইতি ছেদঃ; সঃ প্রসিদ্ধ; দ[ম ৰঞ্ধনং ভ্াতি খও্য়তাতি দামদঃ 
মদোন্নস্ত ইতার্থ:) সপ্রধানঃ ( প্রধানেন মহামাত্রেণ সহিতঃ ) মে শুরহস্তী 
| অধুন।]. মম বৈরিবশং যাতঃ [সন্) কান্ [কীদৃশান্] ভোগান্ উপলগ্ন/তে 
(প্রাঙ্াতি) ! ইত্যহং) ন জানে। যে নিতং মম অনুগঠাঃ 

( সেবক্কা;) তে অগ্য ( অধুন।) প্রসাদধনজোজনৈঃ (প্রসাদশ্তষ্িদানং, ধনং 

চিন্তা করিতে লাগিলেন।--পৃর্ব্বে মদীয় পূর্ববপুরুষগণের 
পালিত, অধুনা [ভাগাবশে] মদ্ববিহীন সেই রাজপুরী আমার 
সেই ছুর্ববত্ত ভূত্যেরা যথাধর্্ম পালন করিতেছে কিনা? সদা 
মদজ্রাবী মহামাত্র (মাহুত) সহিত আমার সেই শৃরহস্তী এখন 
আমার বৈরিগণের বশীভূত হুইয়াকিরূপ ভোগ প্রাপ্ত হইবে, 
জানি না। যে সকল ভূত্য সদা আমার অনুগত ছিল, 

৩ 



৬৬ দেবীমাহাত্বো-প্রথমচরিব্রম্ 

অন্ুবৃত্তিং প্বং তেহছ্ কু্বস্তযন্যমহীভূতাম্ ॥ * 

 অসম্যগ, ব্যয়শীলৈস্তেঃ কুর্ববন্িঃ সততং ব্যয়মূ। ১৫ 
সঞ্চিত; সোহতিছুঃখেন ক্ষয়ং কোশে! গমিষ্যতি ॥ 

এতচ্চান্যচ্চ ম ততং চিন্তুয়ামাস পাথিবঃ। ১৬ 

মামিকাদি বেতনং ভোলনং প্রতাহং দীয়মানঞ্চ তৈ:) ধরবম্ (নিশ্চিত) 
অন্যমহীভূতাঁম্ ( অশ্নৃপাণাম্) অনুবৃত্তিং ( সেবাং )কুর্বপ্তি। অদ্যমগ- 
ব্যয়শীলৈং (আঁয়াৎ তৃতীয়াংশব্যয়) সম্যগ্বায়ঃ ততো হম্গাহমম্য গ্বয়ঃ 
তচ্ছীলৈঃ যদ বা অসমাগিতি পৃথকৃপদম_-এতদনখ]গিত্যর্থ;) সততং ব্যয়ং 
বুর্বদূভিঃ &: [ ময় ] অতিছুঃখেন সঞ্চিত; স কোশঃ (ধনসঞ্চয়?) ক্ষয়ং 
গমিষ্যতি। সঃ পাধিবঃ রোক্জ1) এতচ্চ অন্চ্চ ততং (বিশ্ত।রিতম্ অন্তঃপুর- 
গতং দেশান্তরগতঞ্চ ) চিন্তয়ামাস। সঃ তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে € মুনেরা শ্রম- 

এক্ষণে তাহারা পারিতোধিক, বেতন ও ভোজ্যাদি গ্রহণে 
নিশ্চয়ই অন্ত রাজগণের সেবা করিতেছে । তাহারা [ব্যসনা- 
দিতে ] অপরিমিত ব্যয়শীল; সর্বদ1 ব্যয় করিতে থাকায় 
আমার অতিহ্ধঃখসঞ্চিত ধনবাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। রাজা 
এবংবিধ এবং অন্তবিধ লান! চিন্তা করিতেন। একদা তিনি 

* অতঃপরং কচিৎ--“মম ভাষ্য বরারোহ। পুত্রশ্চাতীৰ শোভনং। 
সম্ানি বগসদৃশান্তপ্পরঃপ্রতিমাঠ সি; 1” ইত্যধিকপ্রোকো দৃশ্যতে। 



প্রথমচরিত্রম্ ৬৭ 

তত্র বিগ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ) * 

স পৃষ্টস্তেন কন্তৃং ভো৷ হেতুশ্ঠীগমনেহত্র কঃ) ১৭ 
সশোক ইব কম্মা্ড তং দুর্মানা ইব লক্ষ্যসে ॥ 

ইত্যাক্য বচস্তস্ত ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্। ১৮ 
প্রত্যুবাচ স.তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতে। ন্বপম্ ॥ ১৯ 

নিকটে অথব! হে বিপ্র (ভাগুরে) একং বৈগ্ঠং দদর্শেত্যনবয়ত | তেন (রাজ্ছ) 
সঃ (বৈশ্য) পু ভোঁকঃ তম? [তব] আত্র আগমনে হেতুশ্চ কঃ? কম্মাৎ 

সশোক ইব (ই্বিয়োগানুচিন্তনং শোকন্তদবানিব) দুর্ধবনা ইব ( ছুঃখ- 

নিবন্ধনশ্চিতীবনাদে। দৌশ্রনন্তং বিমনম্ক ইবেত্যর্থ:) লক্ষাসে (প্রতীর়সে) ? 
ইতি (ইথং) প্রণয়োদিতং প্রণয়েন প্রেম্। উদিতং ( কথিতং) তস্য ভূপতেঃ 
বচঃ আকর্ণ) (শ্রুহ।) সঃ বৈষ্ঠঃ প্রশ্রক্নাবনত; (প্রশ্রয়ে। বিনয়ঃ তেন অবনত; 
বিনয়নস্ঃ [ সল্] ইত্যর্থ;) তং নৃপং প্রভাবাচ ॥ ১২১৯ 

সেই মুনির আশ্রম-সমীপে এক বৈশ্তকে দেখিলেন। রাজা 
তাহাকে জিন্ঞাসিলেন_অহে, তুমি কে? এখানে [তোমার] 
আগমনের কারণ,কি? কেনই বা তোমায় শৌকাদ্িত ও 
বিমূনার সায় দেখিতেছি? সেই বৈশ্ত রাজার ঈদৃশ প্রণয়গর্ড 
বাকাশ্রবণে বিনয়াবনত হইয়। কছিলেন | ১২০৯৯, 

1» ছাদর্ণ হ_ইতি বা পাঠঃ 



৬৮ দেবী-মাহাত্ময-প্রথমচরিব্রম্। 

বৈশ্ত উবাচ॥২০ 

সমাধিনম বৈশ্যোইহমুগ্পন্নো ধনিনাং কুলে । ২১" 

পুত্রদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ। 
বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্1% ২২ 
বনমভ্যাগতো ছুঃখী নিরস্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥ 

বৈশ্ঠ; উবাচ ৪২ ধনিনাং কুলে উৎপন্ন (জাতঃ) অইং নমাধিনাম 

[জাতা ]বৈঠ: [ আনেন কন ভোঃ ইত্যসোই্রমুত্তম ]; ধনলোভাৎ 

অনাধুভি; (ছুবতৈঃ) গদারৈঃ (পুতে দারৈশ্চ ; চকারাৎ স্বজনাদিভিং) 
নিরন্ঃ ( অধিক্ষিপ্তঃ নিভত্দিত ইতি যাবৎ )$ দারৈ: (পতীতিং) পুত্রৈশ্চ 
মে (মম) ধন আদার (গৃহীত্থা) ধনৈঃ বিহীনশ্চ ( অংশল্যাপি 
অপ্রদানাৎ তদ্রহিতঃ কুতঃ) [1 এতেণ পুব্েণ চ সশোক হইব 

কম্মাস্থমিতম্যোত্তরমুক্তম 1: [ ধনহীনতবাদেব ] আপ্তবন্ধুতি; (আঃ 

বৈশ্য কহিলেম ২০॥ আমি ধনিবংশে জাত সমাধিনামক 
বৈশ্য; ছূর্ব-ত পুত্র, ভার্ধ)া ও স্বজনগণ ধনলোভে আমাকে 
অবম।নিত করিয়াছে। পত্বী ও পুত্রগণ আমার ধন কাড়িয়া 
লইয়া আগাকে ধনহীন করিয়াছে; আমি শিঃন্ব বলিয়া 
স্বহৃদ এবং জ্ঞাতিগণও আমায় ত্যাগ করিয়াছে) এজন্ত 



প্রথমমাহাত্ম)ম্ ৬৯ 

সোহহং ন'বেছি পুত্রাণাং কুশলাকুশলান্িকাম্।২৩ 
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ 

কিং তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিনতু সাম্প্রতম্।২৪ 
কথং তে কিংনু সদ্বৃত্তা ছুবৃত্তাঃ কিংনু মে সুতাঃ ॥২৫% 

সুহৃদ্ি; বন্ধুভি; জ্ঞাতিভিশ্চ ) নিরস্ত; ( পরিত্াক্ত১); [ অত | ছুঃথী 
( খিশ্লচিন্ট,) [সন] অহং বনম্ অভ্যাগতঃ (আগত?)। [ এতেন 
হেতুশ্চাগমনেহত্র কঃ ইত্যন্যোন্তরমুক্তম্ |) মঃ (এবং নিরশঃ) অহম্ অন্র 

(শমপ্রধানে তগোবনে ) মস্থিতঃ পুক্রাণাং শ্জজনানাং দারাণাঞ্চ কুশলা- 
কুশল কা; (শুভাশুছাং) প্রবৃত্তিং (বার্তাং) ন বেদ্মি। সান্প্রতং (অধুনা) 
গৃহে তেষাং ক্ষেমং (শুভং) কিংনু, অক্ষেমং (অগ্যভং) কিং ? তে মে (মম) 
গুতা; (তাগ্য;) কথং (কিংবিধা,) 1? জদবৃন্বা) (সচ্চরিজাঃ) কিংনু ? 

দুবৃ'া; ( দুণ্চরিতাঃ) কিংস? [এহেন পূর্কেণ চ ছুর্মনা ইব লক্ষ্যাসে 
কম্মাদিত)স্যোই্রমুক্তম্ ] ॥ ২১২৫ 

আমি ছুঃখী হইয়া বনে আসিয়াছি। এই [শমগ্রধান] তপো- 
বনে থাকিয়া পুত্রস্বজন ও পত্বীর শুভাস্তভ সংবাদ পাইতেছি 
না $ গৃহে এক্ষণে তাহাদের মঙ্গল, কি অমঙ্গল, তাহারা ধর্ম 
পথে আছে, কি অধর্মপথে আছে, তাহ! জানি না 1২ ১-২৫ 

* অতঃপরম্- ইতি দুর্দেবতে। বৈগ্ঠাদ্ দ্রহাৎপুতরাদিবন্কৃতঃ । ছুঃখস্তঃ 
কণিতং বাকামাকণ্যোচে পুননৃপঃ ॥ ইত্যধিকং কেচিৎ পঠতি। 



মু দেবী-মাহাত্ময-প্রথমচরিব্রম্। 

ূ রাঝোবাচ ॥ ২৬ 
যৈনিরস্তো ভর্বালুনৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধ নৈঃ | ২৭ 
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবপাতি মানসম্। ২৮ 

বৈগ্ত উাচ|। ২৯ 

এবমেতদ্যথ৷ প্রাহ ভবানম্মদ্গতং বচঃ | ৩০ * 
কিং করোমি ন বাতি মম নিষ্টুরতাং মনঃ ॥ 
ষৈঃ সম্তযজ্য পিতৃন্সেহং ধনলুন্বৈনিরাকৃতঃ | ৩১ 

রাজা উবাচ ॥ ২৬ ॥ ভবান্ ধনৈঃ [হেতুড়তৈঃ ] লুৰৈঃ ( গৃধ্ন,ভিঃ) 
ঘৈঃ পুত্রদারাদিভি? নিরন্ত; ( দূরীকৃতঃ) তেষু ভবভঃ মাননং কিং ( কথম্) 
শ্নেহম্ অনুবঞ্ধাতি ( আনগ্রয়তি ?) [তাদৃশেনু স্নেহস্ত্যাজ্য এব] ॥ ২৭-২৮ 

রাজ! কহিলেন ॥২৬।. যে মকল ধনলুন্ধ পুত্রদারাদি ধন- 
হেতু তোমায় দূরীকৃত করিয়াছে, তাহাদের প্রতি তোমার 
মন কি জন্য নেছাসভ্ত হইতেছে? ২৭-২৮ 

বৈষ্যঃ উবাচ ৪২৯] ভবান্ অন্মদগতং (অন্মদীয়বিষয়কং) বচং ব। প্রা 
(ববীতি) এতৎ এবম্ (ঈদৃগেব) [কিন্ত] অহং কিং করোমি, যম মন: 

€বশ্য কহিলেন ॥২৪| আপনি মদ্বিষয়ক বাক্য যেরূপ 
বলিলেন, তাহা ঠিক ? কিন্তু কি করি, আমার মন নিষ্টুরতা 
এ পপ স্পা ৭ শ পপ পা পাপ এজ শালা জজ 

* ভবান্ যন্মপগতং বচঃ ইতি সভ্য; পাঠঃ 



প্রথমমাহাত্যম্। ৭১ 

পতিস্বজনহাদ্চ * হাদি তেঘেব মে মনঃ ॥ 
কিমেতন্নাভিজ!নামি জানন্নপি মহামতে । ৩২ 
য প্রেমপ্রবণং চিত্ত বিগুণেষপি বন্ধুযু ॥ 
তেষাং কৃতে মে নিশ্বীসা ৭ দৌর্মানস্তঞ্চ জায়তে 1৩৩ 
করোমি কিং যন্ত্র মনত্তেমপ্রীতিষু নিষ্টুরম্ ॥ ৩৪ £ 
নিুরভাং পরষত্তীং) ন বপ্লাতি ( নাশ্রয়তি)। ধনলুক্ধৈঃ যৈঃ (পুত্র 
দারৈং স্বজনৈশ্চ ) পিতৃম্নেহং পঠিম্বজনহাঁদপ্। (স্বামিবন্ধুগতস্েহঞচ) 
নংতাজা অহং নিরাকৃঙঃ (পরিত্যক্ত) তেমু এব মে মনঃ হান্দি (সন্গেহং) 
[বর্ততে; হে মহামতে, বিওুণেনু (গতস্সেহেবু) অপি বন্ধুমু( মম ] 
চিন্ত' প্রেমপ্রবণং (স্নেহানু বহি) ইন্যহং জানন্ অপি যৎ ন অভিঙ্ঞানামি 
(তথ্ধতে| ম(বধারয়ামি) এতৎ কিম্? তেষাং (পুন্তাদীনাং) কুতে (নিমিত্তং) 

মে (মম) নিশ্বানা; (নিব্বিলগোহয়ং শক; দীবখানা? যদ্য। নির্গচ্ছতি শ্বানে। 

অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। যাহারা ধননুব হুইয়! 
পিতৃন্ষেহ, পতিপ্রেম ও মিত্রপ্রীতি ত্যাগ করিয়া আমায় 
দুবীভূত করিয়াছে, তাঁহাদেরই প্রতি আমার মন স্রেহশীল ; 
হে মহামতে, বন্ধগণ ন্েহহীন হইলেও তাহাদের প্রতি আমার 

. চিত্ত যে সন্েহ, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতেছি না-_এ কি! 

 * জীতিংস্বজনহার্দ্চ ইতি কচিৎ। + নিঙ্াস ইত্যেকযানান্ত; কচিৎ 
£ অভ্রীতি-হৃনিছুরমিতি বা! পাঠঃ । 
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, মাকণ্ডেয় উবাচ ॥ ৩৫. 

ততস্তৌ সহিত বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ । ৩৩ ; 
সমাধিরনাম বৈশ্যোইসৌ স চ পাথিবসত্তমঃ ॥ 

কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথাহং তেন সংবিদম্! ৩৭ 
উপবিষ্টৌ কথাঃ কা শ্চিচ্চব্রতুর্বৈশ্যপাথিবৌ ॥ ৩৮ 

যন্মাৎ স পিংহ্বাসঃ শোক বক্িবহুত্থে বহবচনং ) দোন্নস।ধ (মনো- 
বৈকল্য্) জানতে ; ম্বত্রীতিনু (শ্রীতিহীনেবু) তেমু মণ) ০৮ ন 
[ ভবতি ][ মহং] কিং করোমি ॥ ৩৩৪ 

তাহাদের জন্ত আম।র দীর্ঘ নিশ্বাস (শোক) চির টা 

জন্মিতেছে; প্রীতিহীন সেই পুত্রাদিতে আমার মন কিছুতেই 
নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না; আমি করি কি? ₹০-৩৫ 

মার্কগেয়; উবাচ 1৩৪ হে বিপ্র(ভাগুরে ) তচ; অসৌ সমাধিনাম 
বৈশ্বঃ সঃ পাথিবসনডমঃ (রাজশ্রে্ঠঃ সুরথঃ) চ তো (উভৌ) সহিতৌ 
'( মিতন্থেন স'গতো) তং ঠী (হমেধনং) সমুপস্থিতো ; তেন (মুনিনা ) 
ঘথান্তায়ং ( যথাশাগ্রং ) ঘথাহং (যথাযোগ্যং ) সংবিদং ( সম্ভাধশাদিকং) 

বৃত্ব। উপবিষ্টৌ৷ ( অন্তর্ভাবিতণ্য মত্থ্যৎ উপবেশিতৌ ইতার্থঃ) তে বৈগ্- 
পাঁধিবৌ [তদনুমত্য।] কাশ্চিৎ কথা; চত্রতুঃ (প্রস্তাবয়ামামতুঃ) । ৩৯-:৩৮ 

মাকগ্ডেয় কহিলেন |1:৫|| ছে বিগ্র, অনন্তর সমাধিনামক 

সেই বৈশ্য এবং রাঁজশ্রেষ্ঠ স্ুরথ উভয়ে বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া 



প্রথমঘাহাত্মান্। ৭৩ 

রাজোবাচ || ৩২ 

ভগব্স্বামহং প্রষ্টমিচ্ছাম্যেকং বন্য তৎ। ৪০ . 
হঃখায় যন্মে মনসঃ ম্ষচিত্তায়ত্তভাঃ বিনা ॥ 
রাজ! উবাচ ॥ "* ॥ হে ভগবন্ ( সর্বজ্ঞ ; "উৎ্পত্তিং গরলয়ঞের ভৃতা- 

নামগতিং গতিন | বেত বিদ্ামবিদ্বাঞ্চ স বাচে]। ভগবানিতি” ॥) অহ 
হান এক: (রহসাং) প্রষ্টুদ ইচ্ছামি, ৭ বদশ্ত (যত্বুতঃ উপদিশ, মততার্থে 
আস্সনেপদম্) % মে (মম) নমঃ (নহ্ব্াঞ্থকসা জস্গঃকরণস্য স্বচিত্তায় শুভাং 

চিত্রে নিশ্য়াজুকে দদ্ধরূপে আধযন্ততাং নিরোধং ) বিন [ অবস্থানং ] 
ঘৎ দুঃগায (ছুংখনিমিভং) [ভবাভ। | সক্ষলবিকল্পাতবকমেবাস্তু- 
করণ' মনঃ, নিশ্তযা স্কিম গুঃকরণ" চিনুং, মনশ্চিত্তদ্য অনাধতৃত্বাৎ ন 
মে তন্গিণয়ে অধিকার ইতি ভাবত] ; হে যুনিসতম, মম রাজ্যসা (রাজ 
মুপাং হলুপ, ইতি সপ্তমাথে বষ্ঠ) অখিলেদু রাজ্যাঙ্গেয (“ন্বামামাত্যনথহৎ- 

সেই মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মুনি যথাযোগ7 
সম্তাবণাদি-পুঃঃসর তীছাদিগকে উপবেশন করাইলে, 
উঠয়ে [স্বশ্ববিষয়ক |] কথা আরম্ত করিলেন ॥ ৩৬-৩৮ 

রাজ] কহিলেন ॥ *৯।| ভগবন্, আপনাকে একটি রহগ্ঠ 
জিজ্ঞাস! করিচ্ে ইচ্ছা! করি, তাহা উপদেশ করুন?) [ মন 
গঙ্কলবিকল্পাআক, উহা নিশ্চয়াতকক নহে) তত্বনিণয়ে 
মনের ক্ষমতা নাই]। আমার [ সঙ্কল্লাক্ম়ক ] মনকে 
[ নিশ্চয়াত্মক | চিত্তে নিরোধ করিতে পারিনা! বলিয়া ছঃখ 
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,মমত্বং মম রাজ্যন্তা * রাজ্যাঙ্গেষখিলেঘপি | ৪১ 

জানতোহপি যথাজ্ঞম্ত কিমেতন্মুনিসত্তম ॥ 
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ ৭ পুত্রৈর্দারৈ্ভড ত্যৈস্তথোস্িতঃ | ৪২ 
স্বজনেন চ % সংত্যক্তস্তেযু হান্দী তথাপ্যতি ॥ 
এবমেষ তথাহঞ্চ ছ্বাবপ্যত্যন্তদ্রঃখিতৌ | ৪৩ 

কোপরাট্দুর্গবলানি চ। রাজ্যাঙ্গ।নি প্রকৃতয়ঃ পৌরাণাং শ্রেণয়োহপি ৮" 
এতেষু) [ অমদীয়বং ] জানতঃ অপি মম যথা অজসা (মুড়মোব) 
মমত্বং ( ন্বকীয়তাভিমানঃ | বর্ততে ][ এতদপি কিম?) ॥ অয়ঞ্চ [বৈশ্বঃ] 
পুইঃ নিকৃত; ( পরিতৃত্ত;) তথ| দারৈ: (পত্বীভি; ) ভূতোঃ (দাদাদিতিও ) 

হয় কেন? আর আমার রাজো ও নিখিল রাজ্যাঙ্গে 
[ অধিকার নাই ] জানিয়!ও কেন অক্ছের স্তায় আমার 
উহাতে মমতা বোধ হন? বৈশ্ঠও পুত্রগণকর্ভুক অবজ্ঞাত, 
ভার্ধ্য/ ও ভূত্যগণকর্তৃক পরিত্যত্র এবং স্বজনকর্তৃক 
দুরীকৃত; তথাপি তাহাদের প্রতি ইনি অতি স্েহবান্। 
এইরূপে ইনি ও আমি উভয়ে অত্যন্ত দুঃখিত) আমরা 
উভয়েই বিষয়-দোব-দশী; তথাপি মমামাদের মন 
মতে আৰ । আমরা উভয়েই জ্ঞানী; তথাপি 

* গভরাজমা ইতি সা সাধীয়ান্ (পাঠঃ 
1নিক্ৃত ইতি নিঃকৃত; ইতি চ পাঠোৌ। £ সজনৈরপি ইতি বা পাঠ । 



প্রথমমাহাকত্মাম্। ৭৫ 

ৃষ্টদোষেইপি বিষয়ে মমন্বাকৃষ্টমানসৌ 
তৎ কেনৈতনম্মহাভাগ্ধ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি | ৪৪ 
'মমাস্ত চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মুঢ়তা ॥ ৪৫ 

উদ্ছিতঃ ( পরিষ্তাক্ত; ), স্বজনেন চ সংত্যক্তঃ তথাপি তেমু আতিহাদ্দা 
( অভিন্নেহবান্)॥ এবম্ ( ইথং) এব: (বৈশ্য; ) তথ! মহঞ্চ ঘৌ অপি 
অতান্তদুঃখিতো [ বর্তাবহে ]; দৃষ্টদোষেহপি (জ্ঞাতদেোেংপি ) বিষে 

( রাজ্য পুত্রাদৌ ) মমত্বাকৃষ্ঠমীনমৌ ( মমত্বেন আকৃষ্ট নানসমস্তুকরণং 

যয়োন্তৌ মমতাবশীকুহচিত্রো) ॥ হে মহাভাগ (ভগস্ত ্ব্যাদেরিদং ভাগং 

মহৎ ভাগমস্তেতি হৎসনুদো হে মহাত্বন্) মম অস্ত চ (আবয়ো?) জ্ঞানিনোঃ 
( বিষয়দৌষজ্ঞানবতো: ) অপি ঘৎ মোহ; ( অন্যথা প্রতিভানং ) ভবতি 

তৎ কেন কারণেন 11 [ অজ্ঞানবিজ্ট্তিতাস্ঃকরণবিভ্রমো। মোহঃ নহি 

অশ্মদবিধানাং জ্ঞানবতাং মোহে! ভবিতুমহ মীত্যাহ 1--এবা (এতজ্জীতীরা) 

মুত (বিবেকহীনত। ) বিবেকান্ধ ম] ( বস্তৃতব্বপরিচ্ছেদো বিবেকত্তত্র 

অন্ধস্য তথ্বিহীনসা বিবেকচন্ষুষ। বিহীনস্যেতি যাবৎ ; অথব! অবিবেকেন 

অন্ধদ্য অতীবাবিবেকিন ইতি যাবৎ) [ভবতি]। [বিবেকান্ধদ্য যা মুত 

স। জ্ঞানিনোরপি আবয়োঃ ভবতি; অতো! জ্ঞানাজ্ঞানয়ো; সাম!নাধি- 

করণ) কথমিতি প্রশ্গার্থ। ] 0 ৪8৪ 

হে মহাত্মন। শ্লামাদেরও সেইরূপ মোহ জন্মিতেছে কেন? 

এইরূপ মুঢতা বিবেকবিহীন [ অথবা অবিবেকাদ্ধ ] ব্যক্তিরই 
ভুইয়া থাকে ॥ ৪০-৪৫ 

পা পপ্প পাশা িপিগশপাসপপ শী শপ ৮ শিশ্ন শপ রশ ৯৮ শা ও শ উ ৮ ৩ পচ শি 

* তৎ কিমেতগ্মহাভাগ ইতি ব| পাঠ । 



৭৬ দেবী-মাহাত্ম্য-প্রথমচরিতম্। 

খষিরবাচ ॥ ৪৬ 
জ্ঞানমন্তি সমস্তহ্য জন্তোবিবষয়-গোচরে | ১৭ 

বিষয়শ্চ মহাভাগ বাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥* 
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে | ৪৮ 
খষি উবাচ ॥ ৪৬ ॥ সমস্থনা জন্তো; প্রাণিমান্রন্যের ) বিষয়গোচরে 

(বিবিগেতি বর্নাতীতি বিষয়ে। বদকস্ুঙ্ধপে গোচরে ইন্দরিয়ার্থে ইত 2) 
জঞানম্ ( আহার নিদ্রা ভয়-নৈথুনাদি বিষধকং বুদ্ধিমাত্রম) অন্তি; নতু- 
তাবতা এব মোহনিবৃন্িঃ ]; হে নহাভাগ ( মহাম্ন্) এব ( বঙ্গমাণ- 

ক্রমেণ ) বিষয়শ্চ (রূপরলাদিরপি) পুধক্পৃথক (ভিন্ন প্রকারেণ ) 1 জান- 

বিষয়তাং] ফাতি (প্রাপ্পোতি)। [মতগি চনুর্গোলকে ] কেচিৎ 

প্রাণিন; (উপুকাদয়;) দিধান্ধা; (দিবদে ঢাঞ্চুষঙ্জানরহি 5;) তথা 
অপরে ( অন্তে কাকাদয়;) রাতে; অন্দাঃ (দৃষ্িহীনাঃ)) কেচিৎ 

খধি কহিলেন ॥ ৪৬ ॥ গ্াণিনাত্রেরই ইগ্রিযগ্রাহ্থা বিষয়ে 
জ্ঞান আছে; | কিন্তু তাহাতে যোহ দুদ হয় শা] হে 
মহাভাগ, ইন্্রিয-বিষয় গুলি খিতিন্নকপে জ্ঞান-বিষয়তা পাপ্ত 
হয় [জ্ঞানের বিষয়ীভৃত হয়]। [চক্ষুর্গোলক থাকিলেও] কোন 
কোন ভরন্থ[ উলুকাপি ] দিবান্ধ) সেইরূপ [ কাকাদি ]কোন 
কোন জঙ্গ রাত্রিকলে অন্ধ,[কিঞুলুক(কেঁচে! প্রভৃতি] কোন 

* বিষয় মহ1ভাগ যাস্তি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ইতি বা পাঠ ॥ 
জ।তিশ্চৈবং পৃথক পৃথক ইতি পাঠে যথ! রূপরসাদিবিষমশ্চ পৃথক্ 

পৃথক এবং গোতমনুষ্ত্বাদিভেদেন জাতিশ্চ পুথক্ পৃথক ভবভীত্যর্থঃ। 



প্রথমমাহাত্ম্যম্। পণ 

কেচিদ্ দিবা তথ! রাত্রো প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥ 
জ্ভানিনে মন্ত্রজাঃ সত্যং কিন্তু তে* নহি কেবলম্4৪৯ . 

_য়তো হি জ্ঞানিনঃ সর্ষে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥ 
জ্ঞানঞ্চ তশন্থম্যাণাং যত্তেষাং মুগপক্ষিণাম্। ৫০ 

কিধুলুকাদয়) দিব! তপা রাড [অন্গা? 17 [কেচিৎ) প্রাণিনঃ 
রাক্ষলাদর: ), ভপাদু্ট়; (দিবা রা চ তুলাদশিন: )। [এব 

স্ানমাত্রস্য মোহব্যৈধিকরণ দুক্পপাদমূ। তথা সুতা উপ্পুকাদীনাং রাত 

ঈ্ানসদেন কাকাদানাঞ দিব। জ্ঞানসবেন নিশ্মোহত্বাগ্ডেে । অতো ন 

নমান্রেপ মোহনিবৃ্ডি || মনুজা; ( মগুষাঃ) জ্ঞানিন; হতি সত)ম্ : 
কমতে হি (তে এব) কেব্ম [ইতি] নং যত [মনুজেভাং 
অন্তযেংপি) পশুপাক্ষনুগাধ; (পশবো গ্রাম্যাত। পক্ষিণঃ থেচরা, 
সৃগাঃ আরণাজন্তবঃ, আদিপদেদ মহংগাদক;ঃ) সর্বে হি জ্ঞানিন: 
 বিষয়জ্ঞানসম্পন্নাঃ)। তেষাং সৃপপক্ষিণাং [স্বাভাবিকং স্বজাতি- 
শিয়তং) যৎ (যাদৃক্) জ্ঞান", মনুষাণাঞ্চ ( ভবাদ্শানামপি ) তৎ 

কোন গ্রাণী দ্রিবা রাত্রি উভয় সময়েই অন্ধ; [আবার 
রাক্ষলাদি]কোনকোনজীব দিবারাঞ্জ তুল'দর্শা, মন্ুস্বোরাজ্ঞানী 
ইহা সত্য )কিস্ধ কেবল মে তাহারাই জ্ঞানী,এমন নয়; কারণ, 
পণ্ড, প্দী ওম্গাদি সকলেই জ্ঞানীবিষয়-জ্রানসম্পন্ন) ;সেই 
মুগপাক্ষিগণের [ শ্বাভাবিক শ্বজাতিগত ] জ্ঞান যেরূপ, 
)মনুয্যগণেরও জ্ঞান ঠিক সেইরূশ ; সাধারণ জ্ঞান মন্ুযুগণে ও 
* কিংনু তে ইতি কচিৎ। তে এব কেবলং জ্ঞানিনঃ কিংনু ? ন হীহার্থ,। 



৭৮ দেবী-মাহাত্মা-প্রথমচরিতম্। 

মন্ুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যও *% তথোভয়োঃ ॥ 

জ্ঞানেহপি সতি পশ্যৈতান্ পতগা্াবচঞ্চুযু। ৫১ 
কণমোক্ষাদূতান্ মোহাং গীডামানানপি ক্ষুধা ॥ * 
মানুষ! মনুজব্যান্ত্র সাভিলাষাঃ স্থতান্ প্রতি । ৫২ 

( তাদৃশম্) ; মনুষ্যাণাং ( ভবাদৃশানাং ) যৎ, সৃত্পক্ষিণীমপি তৎ। 
অন্ভৎ [যেন জ্ঞানী কথাতে] তথা [জ্ঞানং] উভয়ো) (তির্যাঙ' 

মনুযায়োঃ ) তুল্াং (সমানম্) [তৎ কদ্যাপি নাস্তীতি ভাব; ]। [ ঈতাৎ 
ভোজনে নাশ্দীকং তৃপ্তিরিতি ] জ্ঞানে সত্যপি মোহাৎ (মমত্থাৎ) গু. 
( ক্ষুধয! ) গীড।মানান্ অপি শাবচধুমু (অপতাঙ্োটিযু) কণমোক্ষাদৃ 
(আহারদানে সাঙগরান্) [ পশ্চাৎ প্রতু।পকারাভাবেহপি হৃতম্নেছে' 
ক্ুগীড়াসহনানিত্ার্থ ] এতান্ পতগান্ ( পক্ষিণঃ ) পণ্য । হে মনুঙ, 

ব্যাস (মনুষাশ্রেষ্ট ) এতে মানুষা; 'লাভাৎ প্রত্যুপকারায় ( প্রত্যুপকৃতি 
লোভাদ্ধেতোঃ) নুতান্ প্রতি (চুতবিষরে) [কালাস্তরে প্রত্যুপকারঙে ' 

যেরূপ, উহ্াদেরও সেইরূপ) অন্য যে জ্ঞান ( প্রকৃত জ্ঞান 
তাহাও উভয়েরই তুল্য অর্থাৎ, প্রকৃত জ্ঞান সাধারণমন্থৃম্তের 
নাই, পশ্বাদিরও নাই । দেখ। এই পক্ষেগণ [ শাবকের 
কষশ্লিবৃত্তিতে আমাদের পেট ভরে না, এই ] জ্ঞান থাকিগেও 
মোহবশে স্বয়ং ক্ষুধায় গীড্যযান হইয়াও শাবকচঞ্চুতে আহার 
দানে ব্যগ্র হইয়। থাঁকে। হে নরেন্দ্র, এই মঙ্ুযুগণ [ উত্তর 

% ন তদন্যৎ তখোভয়োঃ ইতি কেচিৎ। 
1 পতঙ্গাঞ্ছ।বচঞ্চষু ইতি--কণমোঙ্গাহিতান্ ইতি চ কুত্রচিৎ 



প্রথমমাহাতযম ৭৯ 

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে * কিং ন পশ্যসি ॥ 
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩. 

“মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারহ্থিতিকারিণঃ ॥ ৭' 

£রিযন্তীতি ] সাভিলাধা; ( লকামা;) [ভবন্তি]; ননু (ভোঃরাজন্) 
এতান্ ] কিং ন পনি? [এতে পগুপক্ষিনৃগাদয়োহপি কিল গ্রাতাপকার- 

নরপেক্ষা অপি কেবলং মমত্বাদের হ্তান্ এ্রতি সাভিলাষ। দৃষ্থান্তে ; 
ঈমুত মানুষা; মমত্বা€ৃষ্টমানলাঃ প্রত্যুপকার-গৃধুব; সুতান্ প্রতি সাভি- 
1যা; হয; ইতি ভাব) 1॥ [যস্তপি তে মানুষাঃ স্পেহাদিছুঃখং সমাক্ 
নভ্তি] হখাপি মহামায়াপ্রভাবেণ ! মহামায়াশত্তা।) মমতাবর্তে 
মমতা মমেদমিতি বুদ্ধি; সা! এব ভ্রামকতাৎ আবর্ত ইব আবর্ধ: পুনঃ 
[নরাবর্তকে! ষত্রেতি ) মোহগর্তে (মোহে গর্ত ইব তণ্মিন্) নিপাতিতা: 
নিক্ষিপ্তাঃ) | সন্তঃ | নংলারস্থিতিকারিণ, (সংসারস্ত স্থিতিং কুর্ববস্তি 
1 তাদৃশ;) [ভবস্তি' [নতু ততো বিরজান্তে ইত্ার্থঃ ]। [ অথব। 

চালে ] প্রতাপকারের আশায় লোভবশতঃ পুন্রগণের প্রাত 
'্নহশীল হয়, ইহা কি দেখিতে পাও না? [ যদিও স্নেহাদি- 
জনিত দুঃখ বেশই জানে.] তথাপি মনুম্যগণ মহা'মায়াপ্রভাবে 

মমতারূপ আবর্ত-বিশিষ্ট মোহরূপ-গর্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া 

'সংসারস্থিতির হেতু হইয়া! থাকে । [ অথবা সংসারস্থিতিকারী 
এবিষুর মহামায়াপ্রভাবে.** মোহগর্ডে নি্গিপ্ড ইত্যাদি ]। 

* নগ্েতানিতি ব। পাঠ + সংসারস্থিতিকারিণা ইতি কচিৎ। 



৮০ দেবী-মাহাস্ম্য-প্রথমচরিতম্ 

তন্নাত্র বিশ্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎ্পতেঃ ॥ ৫৪ 

মহামায়া হরেশ্চৈতশ * তয় সংমোহাতে জগ ॥ 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫ 

বলাদাকুষ্য মোহায় মহামায়া গ্রযচ্ছতি ॥ 
তয়া বিশ্মজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাঁচরম্ । ৫৬ ৭ 

স্ারস্থিভিকারিণৎ বিফেোঃ মহামায়া? ভাবেণেতান্থয়।)। জগতপত্ে 

(স'সারপালকস। )। তথ] হরে: ঈশ্বরস। / [ যথ|। ঘোগনিদা ( যোগরূপ। 
নিছা পরমাননদমযী শক্তি) মহামায়া, ভযা এভৎ জগৎ সংঙোহ। » 
( মোহপরাকণ' প্রিয়তে) 3 তৎ ( তম্মাথ) অওঙ । মোহবি্ষিয়ে ) বিশ, 
ন কাধা,। দেবী (সবে্েজিয়-ছেোতনপ'ল! ) ভগবতী  অচিভ্ত।মহিম| 
স। ( মহামায়) হি (লিশ্চিতং) জ্ঞানিনাম (বিৰেকবতান) আ 

চেতাশস ( অগ্ততকরণানি ) বলাৎ (হশতিত) আনুষ ( বিবেকাদ্ বাবত্তী, 
মোহার গ্রযচ্ছতি মমত্বাধানানি বরোতি)॥ তয়া (মহামায়য়) 

জগংপতি হরির যোগন্দ্র।রূপা মহামায়া এই জগৎকে সম্যক 

মোহিত করিতেছেন; অতএব সেই মোহবিষয়ে বিদ্ময় | 

বোধ করিও না ॥ সর্বন্রয়-প্রকাশিকা অচিস্ত্যমহিমা সেই. 
মহামায়া জ্ঞাতিগণেরও চিত্তকে সবলে বিবেক হইতে আকর্ষণ: 

প কুরেরেষা ইতি পাঠঃ । 1 শ্রেলোক্যং সচরাচয়ন্ ইতি কেচিৎ। 



প্রথমমাহাযু/ম্ ৮১ 

সৈষা প্রসন্ন বরদা নণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ 
সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী । ৫৭ 

এতৎ চরাচরং ( হাবরভঙযাজ্সকম্ ) বিশ্বং 'জগৎ) বিশ্বজ্যতে (উৎপাছ্ভতে) 

[ অথচ'ঙয়। দেবা! তদের চরাচরং জগৎ বিহ্জাতে ন ত্যজাতে কিন্তু 
রক্ষাতে ]; এয! (উত্তদক্ষণ। সা) [দেবী] প্রনন্া 1 সঙ] নুণা' 
(পুসাং) বরদা ( অভুগাহা )| ভব্তি ];[ অথ না এব অপ্রসন। চেৎ 

অবরদ চ ভব! | সা এব এষা জ্রগজপেণ অপরোক্ষততা দেবী 
মহামায়! প্রসন্ন! চেৎ] মুক্তযে (মোক্ষায়) [ভবতি]॥ [ইহ মহামায়। 
অধিদ্যাবপ| বন্ধহেতুঃ বিগ্যারূপা তু সৈব মুক্তিহেতুরিতি প্রঠিগাগ্াতে ; 
অবিগ্ভা-পক্ষে-- মা ( মহামাঘ|) আবিদা] (বিদো্র! ব্রহ্ষজ্ঞানবিরোধিনী ) 

অপরম! ( পর! উত্ৃষ্া মা মাক্ষতস্টী; তত জন্া মোক্ষলগ্দ্ী বিরোধিনী 
ইতি যাবৎ) অমুজের্কেতুতুঠা (ন বিদ্রাতে মুক্তিরন্মাথ ভ্রিবর্গাৎ সঃ 

অমুক্তিঠ ধন্ধার্থকামলক্ষণপ্টরিবর্গ: লা হেতুকভ।) অসনাতনী ( অনাদিরপি 

অবিদ। বিদা| বিনিবর্তনীযত্াদশিতা অঞ্রবা ) সবেশ্বদেহরী  সর্বেশ্বরাণাং 
ব্রক্মাবিধুমছেখবরাণামীশ্বরী য়জঃদন্তুঠমোমযী "1 অহএব ) সংলারবন্ধােতুঃ 
(মংলার ইতি বত তসা হেতু কারণঘ্)| বিদ)-পক্ষে- সা! বৈষ'বী 
মায়) বিদ। ( ব্রহ্মজ্ঞানরূপা ) প্রম! ( পুরযার্থসাধনীকুত। ) সনাতনী 

( মত।ং জ্ঞানমনন্তং ব্রদ্ধ ইতি শ্রুত্ে; ব্রন্মপরত্বাৎ নিত্য। ) সহ ( সম্পূর্ণ। 
বিশ্ববপ1) ঈখরেশ্বরী (ঈশ্বরমাপি ঈশ্বরত্সম্পার্দিক। ) সংসারবন্ধহ্ড়? 

চি ওউিহতলেহ সেন 

করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করেন ॥ তিনি এই চরাচর বিশ্ব হৃষ্টি 
করেন ; [অথচ ত্যাগ করেন না, পরন্ধ রক্ষা করেন]; সেই 



৮২ দেবী-মাহাত্ম-গ্রথমচরিতম্। 

ংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সব্েশ্বরেশ্বরী ॥ ৫৮ 
( সংনারসা বন্ধ; রোধ তসা হেতুঃ)। [ অত] সা এব মুস্তেঃ হেতুকঃ 

(জ্ঞানাদেব তু কৈবলামিতি লিদ্ধান্ত; ]। [এব বিদ্যাহবিদ্যাভেদে' 
চিজ্জড়প্রকৃত্বাভয়াত্বকত্বাৎ দৈব মোহমোক্ষকতীতি ভাব? ]॥ ৪৭--৫৮ 

নন 
% 

গাছে. ৮. ওরা 

মহামায়া প্রসন্ন হইলে, নরগণের অভীষ্টদাত্রী এবং মুক্তির " 
কারণ হন। তিনি ব্রহ্গবিদ্যার্ূপা, পরমা ( পুকবার্থ- 
সাধিকা), সনাতনী ।নিত্যা) সর্বা (বিশ্বরূপা) এবং ঈশ্বরেরও 
ঈশ্বরী) আবার সংসাংদন্ধানের তিনিই কারণ ॥৮৭-৫৮ (১) 

(১) [অবিদাারূপা মহামায়! সংসার-বন্ধনের হেতু এবং বিদারণ! তিনিই 

আবার মুক্তির 2 [পক্ষে টিনি অবিদ। অর্থাৎ মায়ারপিগর 
(ব্রহ্ম জ্ঞানবিরোধিনী ); অপরন| অর্গাহ মোঙ্ষ প্রতিকূল ; তিনি ধর্দাথ- 
কামরূপ তিবর্গের হেড; টড অমুক্তির হেতুক্টত। ; তিমি অনাদি 
হইলেও তত্ধবিদাাদার! নিবর্কনীয়! বলিয়! অনিতা এবং সর্ষ্বেশরেখর" 
অর্থাৎ ব্রহ্গা বিষ ও মহেস্বরেরও ঈশ্বরী; সুতরাং রঙ্গুঃসত্বতামোময়ী ; 

অতএব স"সার-বন্ধনের হেতু£ত। | বিদ্যাঁপক্ষে_ভিনি বিদা। (জ্ঞানম়ী [. 
পরম! (পুরুযার্থসাধনের নিদানভূত| বলিয়। উৎকৃষ্ট! )। সনাতনী 

(ত্রন্মরপা বলির! নিতা। অর্থাৎ নদ] বর্তমান), সর্ব্বা ( বিশ্বরূপা ? 
ঈশ্বরেহবরী ( চৈতস্থের অধিষ্ঠাত্তী) সংস্যরবঙ্ধনের (জগ গ্রবাহ-রোধেঃ, & 
হেতু; অতএব তিনিই সোক্ষের নিদান। বিদা!। ও অবিদাে 
তিনিই মোহ ও মোক্ষদার়িনী__ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥ 



৪থমমাহাআাম্ ৮৩ 

রাজোবাচ ॥ ৫৯ 

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। ৬০ 
' ব্রবীতি কথমুণ্পন্ন সা কর্াস্তাশ্চ কিং ছিজ ॥ 

স্বভাব! চ সা দেবী যত্স্বরূপা যছুদ্ভুবা । ৬১ * 

তগ সর্বং শ্রোতুমিচ্ভামি ত্বত্তে। ত্রহ্মবিদাংবর ॥৬২ ৭ 

রাজা ্টবাচ ॥ ৫৯ ॥ হে ভগ্ন (ভগং সঙ্গাক জ্ঞানং বিছবাতে -যন্সিন 
" হ সর্বজ্ঞ) হে দ্বি্জ (ত্রন্মন্ ) বাং ভবান্ মহামায়া ইতি ব্রবীতি স। দেবী 
কা? স কথন্ উতৎপন্নী ? জমা? কম্পু চ কিম? হে ব্রক্মবিঙীং বর (বেদজ্ঞ- 
শিরোমণে ; ব্রঙ্গ ঈশ্বরে বেদশ্য ৯৭াচ ঞতি? “ছে ব্রঙ্গণী বেদিতবো পরধা- 
পরমেবচপহৃতি পরং বন্ধ গখর?, অপরং শব্দত্রর্থী বেদ; এতেন সর্বববিষমুক্তম্)) 
1 দেব যংস্থভাবা (যলক্ষণ।) যত্ম্বরূপ 'যদাকার।) যদুদ্ভব। (বছুৎপত্তিকা) 
তথ সর্বাং তন? (ভবৎমকা শাৎ। শ্রোতুম্ ইচ্ছামি ॥"*--৬২ 

রাজা কহিলেন ॥ ৫৯ ॥ হে ভগবন্, হে দ্বিজ, ধাহাকে 
আপনি নহাঁমায়া বলিতেছেন,সেই দেবী কে? কিরূপে তিনি 
উৎপন্ন! হইয়াছেন? তাহার কার্্যই বাকি? হে ব্রহ্গজ্ঞ- 
'শিরোমণে (ব্রহ্ম পরমেশ্বর ও বেদ), সেই দেবী যেরূপ 
স্বভাববিশিষ্টা, যেরূপ যুন্তিবিশিষ্টা, যাহা হইতে উৎপন্ন, তৎ- 

[দায় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৬০--৬২ 

% প্রভাব! চ ইডি বা পা ! + ধন বিদাংবর ইতাপি কিং 



৮৪ দেবী-মাহাত্ম!-প্রথমচরিতম্। 

ধষিরবাচ ॥ ৬৩ 

নিত্যৈব সা জগন্মু্তত্তয়া সর্ববমিদং ততম্। ৬৪ 
তথাপি তগসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রায়তাং মম ॥ 

দেবানাং কাঁধ্যসিদ্ধ্য ঘম।বিভবতি সা যদা। ৬৫ 
উত্পন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীযতে ॥ 
থুহি; উন্বাচ ॥৬১॥ (দেবী) নিচ্ঠা। (জন্মানাশ রহিত!) এব, 

জগন্ম,িঃ ( জগদেব মুত্তিঃ শরীরং যস্তাঃ সা জগদাশ্রয়়ত| শর্তিরিত্যর্থ )7 
তয়! (দেব) ) ইদং সর্বং (জগৎ) শুতম্ (ব্াপ্তম[ সাতু কেনাপি'ন 
ব্যাপ্ত; চিৎগ্গরূপালাবিহ্যথ ); তথাপি [ লোকোপকারার্থং ] তৎসমুৎ- 
পত্তিঃ (তস্তাঃ সমুৎ্প:; আবির্ভাবঃ) মম ( মণ) বছুধা ( অনেকৈঃ 
প্রকারে) হরতাম্। [এহেন তঙ্যা আবির্ভাবতিরোভাবমাত্রং তু 

ইঙরবন্জন্ম ইতুযক্তম্]। সা যদা 'দ্বানাং কাধাদিদ্ধার্থ২ লোকে (জর্গতি) 

আবির্ভবতি (প্রকাশতে ) ওদ! নিঞ]াপি দা উৎপন্ন। (লব্ধজন্মা) ইতি 

ধবি কহিলেন ॥৬৩॥ যর্দিও তিনি নিতু) (জন্মনাশহীন।), 

জগণ্ তাহারই যুন্তি (তিনি জগন্য়ী ), এবং [চিংরূপে] এই 
নিখিল জগৎ বাপিয়া আছেন ; তথাপি ত!হার আবির্ভাব 

আমার নিকট নাঁনারূপে শ্রবণ কর । "দবগণের বা 

জন্য যখন আবিভূ তিন হন,নিতা। হইলেও তখন তিনিউ*প 

বলিয়া জগতে অভিহিত। হন । [এসম্বন্ধে ঈতিহাস]--প্রলয়ে 



গ্রথমমাহাআ]ম্। ৮৫ 

যোগনিদ্রাং বদা বিঞ্ুর্জগত্যে কার্ণবীকৃতে | ৬৬ 
আস্তীধ্য শেষ নভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥ 
তদা দ্বাবন্থুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ 1৬৭ 
বিষ্ুকর্ণমলোদুতো হস্ত: ব্রহ্মাণমুগ্ধতৌ ॥ 

অহিীয়তে ( কগাতে)।॥ | এহেন অনভিজ্ঞজন-কুমতি-খিলমিভমেন 
হগ্তা জগ ন£ আকম্। দেবানাদিতানেন তদপি লেংকোপকারার্থং নত 
ধবার্থমিতাঞ্ন্ | [অভ্রেতিহাদমাহ]--ক কাণ্ডে (বরক্ষণো দিবাবসালে) জগতি 
একার্শবীবুতে ( একালবতহেন বে) ভগবান ( অচক্ত্যৈশ্বযাঃ ; “উৎপভভিং 
গ্রলয়ধৈব + ইচাঁনামগতিং গভিম। বেত বিদ্যামাবিদ্যাঞ্চ স বাচে। ভগ- 
বানিতিশ।) প্রং ঠুঃ। ঈদ্বরঃ) (বিষ; ( বেবেষ্টি বিশ্বং বাাপ্পোততি বিঝুঃ) যদ 
শেবন্ (অন্তনাশম্; ঠৎকালে তাবন্মানগ্রেবাংশিষ্টতৃধ্বলনায় শেষপদেশাসা 
শির্দেশ:) আন্তীঘ (পঙভ্ীকৃত) ) যোগনদ্রাং (যোগ এব নিদ্রা তাম্; 
'্বকীয়-পালন-ব'বহার ঠিরোধায়িকাং ভামলীং শত, তছৃক্তং হরি- 
ব'শে--“দখী সপনদহত্েষ| মায়া বিষে শরীরঞা। সৈষ1 নারায়ণমুখে 

থিতা কমললোচন হি হেন শম্বরূপজ্ঞানাবরকতং প্রদশিতম্) অভ্তন্গৎ 

ব্রহ্মার দিবাবঘানে) জগৎ একমাক্র কারণ মহার্ণবে নিমগ্ন 

হইলে, যখন ভগবান্ প্রভূ বিষণ) অনস্তশয্য। অবলম্বনে যোগ- 

দ্র! সম্ভোগ করেন, তৎকালে বিষুর কর্ণমলজাত মধু ও 
কৈটত নামে খাঁত ভীষণ অনুনয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উগ্ভত 



৮৬ দেবী-মাহাজ্য প্রথমচরিতম্ 

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতি; 1৬৮ 

ৃষ্ট তাবন্থুরৌ চোত প্রস্ুপ্তঞ্চ জনার্দনম্॥ 
তুষ্ঠাব যোগনিদ্রাং তামেকা গ্রহ্ৃদয়স্থিতঃ ৷ ৬৯ * 
বিবোধনার্থায় হরেহ'রিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥ শ" 
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্ 1৭০ 

( অধ্যান্ত ) তদ! বিশুঃকর্ণমলোগুতৌ [ মলোদ্ভুতাবিতানেন অনয়োরতি- 
তামসত্বং নুচিতম্] ঘোরো। (ভয়ানকৌ ) মধুকেটভৌ [ইতি। বিখ্যাত 
(প্রদিদ্ধৌ ) (১) দো অহী ব্রন্মাণং (বেধসং) হম উদাতো। [অভুভাম্]॥ 
বিষোঃ (হরেং) নাভিকমলে স্থিতঃ তেজস; গভূঃ (জোতি্শয়) স গুজা- 
পতিঃ (ক্রহ্ম।) তো উত্তৌ অন্থরৌ দৃষ্টা! জনার্দনং চ প্রন্থপ্রং ( তাক্ত- 
পালন-ব্যবহারং যোগনিদ্রাপন্নং ) দৃষ্টা হরে; বিবোধনার্থায় (বিবোধনং 
জাগরণং তদেব অর্থ; প্রয়োজনং তন্পে পালন-ব্যবহারপ্রবৃত্যার্থমিভার্থ? ) 

হইয়াছিল ' বিঞুর নাভিকমলম্থ জ্যোতিশ্ময় প্রজাপতি 
্র্ধ। সেই ভীষণ অন্ুরদ্বয়কে এবং যোগনিদ্রাপন্ন জনা্দিনকে 
দেখিয়া একাগ্রহথদয়ে অবস্থানপূর্বক হরির প্রবোধনার্থ, - 

শপ শত শ০ পা শশা পচ ৮ পিস পদ পিক তি তি তশিসতি প 

* . একাগরহদরঃ স্িতঃ বা। একাগ্রহদয়; এনম্যনি্ান্তঃ করণঃ, 
স্বিতঃ ছিরঃ। £ প্রবোধনার্থায় হবেঃ ইতি রুচিৎ 

(১) তয়োর্নামনির্বাচনং হরিবংশে__বাযু প্রাণ তু নংগৃহ ব্রহ্মা পরি 
ম্বশন্ শনৈঃ। একং মৃছুতরং মেনে কঠিনং বেদ চাঁপরম্। নামনী তু তয়ো- 
শ্চক্রে স বিভুঃ কমলোস্তবঃ। মৃুত্ব্ং মধুর্নাম কঠিন: কৈটভোহভবৎ ইতি। 



প্রথমমাহাত্ম্যম্ ৮৭ 

১ - | 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্োরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥৭১% 

“একা গ্রহদঘস্থিত: ( একাগ্রেণ হৃদয়েন স্থি:) [সন] হরিনেত্রকৃতালকাং 
রিশ্বেহবরীং ( জগদ্বাাপিকাং ) জগদ্ধা্রীং (জগজ্ঞননীম্ অনেন জগদুৎপন্ডি- 

স্থিতিলয়কতৃত্বং ব্র্গলিঙগং দশিতম্) স্থিতিনংহারকারিণীং ( গ্থিতিসর্গ- 
সংহারমধ্যমাবস্থাং বর্বাথাং) ভগবতীম্ ( অচিষ্তোর্ব্যান) অতুলাং 
(নিরুপমাং ) বিষে; (বিশ্বান্তম্াামিনঃ )[ অপি] নিদ্রাং (বহিরিক্ট্রিঘ 
হারে )। | বস্থুৃতন্য র'হো: শির ইতিবৎ ষঠী বিষুক্ষপাং নিদ্রাং ] 

* (মনোবাগতীভা' (যোগনিদ্রাং) বিষ্কোরপি মোহকরীং মহামায়াং ) 
শন (ইয়গ্ধ যোগনিদ্| প্রথমচরিত্রদেবত| মহাকালের । তমোগুণ- 
প্রধানত্বাং। এতেন বিষুযোগনিপ্রেব হৃষ্টিষ্থিতি-সংহারকারিণী ব্রান্ধী 
বৈধঃবী মাহেশ্বরী শক্তিরিতি সুতিতাৎপনা: শুচিত্ম্]॥ ৬৪--৭১ 

হরিনেত্রস্থা বিশ্বেশ্ববী, জগদ্ধাত্রী, হ্প্িস্থিতি প্রলয়কারিণী, 
অচিস্ত্যেশব্ধযময়ী, অনুপমা, বিষুর নিদ্রারূপাসেই যোগনিদ্রার 
স্তব করিয়াছিলেন ॥ [ইনিই তমোগুণপ্রধানা প্রথমচরিত্র- 
দেবতা মহাকালী ; বিষণণর যোগনিদ্রাই শ্যষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী 
ব্রাঙ্গী বৈষ্ণবী ওমাহেখবরী শক্তিরপে হুঠিত হইলেন ॥]৬৪ ৭১ 

* কেচিন্ত,নিপ্াং ভগবতীমিত্যদি োকার্দগ্থানে_-“স্তৌমি নিপ্তাং 
তগবতীং বিষ্টোরভুলতেজ সঃ" ইতি পাঠং কল্পযস্তি। তে চ “বিবোধনাথায় 
ধ্রেহরিনেতকুীলযাম্ ইতি পঠিত 'ব্রল্মোবাঁচ” ইতি পঠস্তি। এভগ্সতে 
শবিশ্বেশ্বরীমূ" ইত্যারভ্য স্বতিঃ। পাঠোহয়মন্রদ্দেশেহদান্্রদায়িকঃ | 

“তেজনঃ প্রভূত" ইত্যত্র "তেজনাং গ্রহ?" ইত্যপি কচিৎ দৃশ্থাতে। 



৮৮ দেবী-মাহা আ্য-প্রথমচরিতম্। 

ব্রন্ষমোধাচ ॥ ৭, 

ত্বংস্বাহ। ত্বং স্বধা হং হি বযট্কার-স্বরাত্মিকা ॥ *% 

স্ুধ! তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্বিকা স্থিতা ॥ ৭৩ 

্রহ্ধা। উবাচ ॥ ২২ [“একেব শত? পরমেশ্বরস্। ভিন চতধ। বিনিয়োগ 
কালে। ভোগে ভবান; পুরুষেবু বিযুঃ, কোপে চ কালী সমরে চ হুর্গা।" 
ইত্যাদিবচনৈ; বিদ্ুকলিকফোরেকমিতাৎ মধুকেটভ-হম্নমপি হেনৈব 
বেশেন কালিকয়ৈর কাধামিভযাশয়েন তামেব স্তোতি লোকপিঠামহ; ]- 

তবংস্বাহ। ( দেবহব্দান্ষস্থবপ। ) তং অধ! (পিতৃহবির্টানমগ্; পিতুদেয়সন্রং 
ব1) তংহি ববটকারহ্ধরাশ্রিক। ( ব্যটুতিয়তেওনেনেঠি ব্বটকারে মা, 
যজ্ঞদেবহ্বানমন্রীগা তথা দর উদাতাদয় আনু শ্ববপত মস]; সা) তু 

[পরমেশ্বরের একমাত্র শর্তিই ভে।গে ভবানী, পৌরুষে 
বিধু কোপে কালী, সমরে ছুর্া_কার্ধাকাঁলে এই চারিরূপে 
বিভক্ত হন ইত্যাদি বচনামুপ!রে বিষু। ও কালিকার পার্থক্য 
নাই; অতএব মধৃকৈটভ-বধও বিষুরূপ। কালিকা-শক্তিরই 
কার্ধা,-এই আশয়ে ব্রহ্মা তাহার স্তব করিতেছেন 3] তরঙ্গ 
কহিলেন । *২॥ তুমি হ্বাহা ( দেবো দেশে হধির্দনমন্ত্ররূপা ), 
তুমি শ্বধা (পিতৃলোকের উদ্দেশে দ্রব্য দানমন্ত), তুমি ষটুকার 
(ষঞ্জেদেবাহলানমন্)এব ংউদাত্তাদি স্বরন্ধপ1) তুমি অনৃতরূপ্]। 

শা এলি শি পপ পিপল 

৯ ব্যটুকারঃ স্বরান্থিক| ইতি ২ বা পাঠ 



প্রখমমাহাত্যম্। ৮৪ 

অনদমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চাধ্যা বিশেষতঃ । ৭৪ 

' জমে সাং * সাবিত্রী তং দেবী জননী পরা ॥ ৭. 
সুধা (ধেধান্তং ) 7 [এছেন জগৰুপ্িহেতুহং জগছুক্তবহেতুতঞ্ণ প্রতিপার্দিতন্] 
হে পিতো'( শাখতি ) হে অক্ষরে ( উপচয়াপচয়পরিণামহীনে সন্তামা ত্রজূপে) 

বং ্রিধ। (হান দেবান্ এ্রদ্গবিধুনহেহরান্ দরধানীতি ত্রিধা রজঃমতমে।- 
ময়াতার্থ;) মাবাগিতা €( অক্কারোকারনকারান্মক-প্রণবরূপ1) [ সতা] 

গ্থিতা ; ম। চ মন্দমাত্! (নিষ্ণ!) নাপি ত্বমেব ; [ মাত্রাত্রয়মত্ত্র উপনিষ- 
ছুক্তং ভাগ্রত্বপ্রহনূপ্ত ছিমানি বিশ্ব চৈজন-প্রাজ্ঞাভিধেয়ম্)  অর্দমাতর। তু 
বেদাগ্বাচার্থছু 5 শিতাদুক্তুত্রারাভিধেহা। তছুজম্-বজা তু প্রথমা 
মাত্র 2 জ্িতা। মাত! 9 চিচ্ছক্তিরদধমান্রা পরং 
পদন্ ইতি 171; অভ] তং নিতা। ( করবা? ব্রহ্ষময়ী ভার্থ; ) যা চ বিশেষত? 
(স্পটম) রনি উচ্ারাতুমশকা! না ইতি যাবৎ) [ স|চ ত্ব্বেব 

পপ 

তুমি ত্রিধ! ( মতবরঞস্তমে ময়ী ), মাত্রাস্ত্রিকা ( গ্রণবরূপ। ) 
হইয়বর্তমান!।যাঁহ] অর্ধম। ত্র।, তাহাও তুমি [এখানে মাত্রাত্রয় 

অর্থে মাওুঁক্যোপনিষতুক্ত জা গ্রৎস্বপ্ন ওসুধুপ্তির দেবতা বিশ্ব, 

তৈজম ও প্রত এবং অ্ধমাত্রা অগে বেদাস্ত প্রতিপাদ্য 
পাপ পশলা পট পিপিপি সপ ০১৮ এ, এরি জা 

ক সঙ্গ সাবিত্রীতি। বা পাঠ; | তৈ দেবি ইতি বা পাঠ: | 

'ত্বং বৈদজননী পরা? ইতাপি কচিৎ দৃগ্ভতে। ছে দেবি তং বেদজননী 

সব্যাহৃতিক। গর়ত্যদি ইত্যর্থঃ। সাবিত্রী তু ব্যাহাতি-রহিত গায়ত্রী। 
দেবজননীতিগাঠমপি কেচিৎ ক্য়স্তি ; দেবজননী-- অিতিরপ|। 



৯০ দেবী-মাহাক্্য-গ্রথমচরিতম্। 

তবঁয়ৈৰ ধার্য্যতে সবর্বং  ত্য়ৈতৎ স্যজ্যতে জগত । ৭৫. 

 ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেৰি ত্মৎস্যান্তে চ সর্বদা ॥ 

বিস্থষ্টো স্থগ্টিকূপা ত্বং স্থিতিরূপ! চ পালনে । ৭৬ 
ইতি শেষ]; তং ষ। (প্রপিদ্ধ।) সাবিত্রী (গায়ত্রী); ত্মেব পর। 

( আদ্দিকারণত্বাৎ সর্ববোৎকৃষ্ট।) দেবী ( দ্যোতনশীল! ) জননী (মাত )। 
তয়! (ত্রাঙ্গা। শক্ত ) এতৎ জগৎ হ্জাতে (উৎপাতে )। হে দেবি 
(প্রকাশরূপে ) ত্বয়া (বৈধ্ণব। শক্তা) এভৎ (জগৎ) পাল্যতে 

( রক্ষাতে ); [ ইখং ] নর্বাদ! (পুন; পুনঃ) [ক্রমশঃ সরগ্চিতিসংহার- 
লক্ষণং ব্রিবিধাবন্থাপন্নং ] এতৎ সর্বং [ ব্রাঙ্গী বৈশ্ণবী রৌদ্রীতি ব্যপদেশ- 
ভেদভিনয়। হ্ববৈব ] ধার্য।তে। হে জগন্ময়ে ( জগদ্রপে ) [জগতঃ ] বিস্ৃষ্টো 

নিত্যমুক্ত তুরীয়-সংজ্কক ]। যাহা অনুচ্চার্ধ্যা (অব্যক্তরূপা]), 
তাহাও তুমি; অতএব তুমি নিত্য। (ব্রহ্গময়ী), তুমিই 
সেই গায়ত্রী । তুমি প্রকাশরূপা পরমা জননী (আদিমাতা)। 
হে দেবি, তুমি | ব্রান্দীন্ধপে ] এই জগত হু কর) তুমি 
[ বৈষ্ণবী-ন্ূপে ] উহ! পালন কর এবংঅন্তেতুমি [দৌদরীর্ূপে 

ইহা তক্ষণ কর; [ এইরূপে পুনঃ পুনঃ ক্রমশঃ হৃষ্টি-স্থিতি- 

8 জাবাত বি ইত কি পাঠা শপ আপ সন পপ পপ জর 



প্রথমমাহাত্যম্। ৯১ 

তথ! সংস্বতিরপান্তে জগতোহস্ জগন্ময়ে ॥ * 

, মহাবিষ্ভা মহামায়া মহামেধা মহাম্মৃতিঃ । ৭৭ 

মহামোহ! চ ভবতী ৭' মহাদেবী মহান্ুরী ॥ ৫; 
প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ববন্য গুণত্রয়বিভাবিনী । ৭৮ 

(স্টিকালে) তং শুষ্টিবূপ| (স্থজ্যতে ইতি হাষ্টি; তদ্রপা » আজনৈব আত্মানং 
হজনীত্যর্থঃ ) £ পালনে চ (স্থিতিকালে ) স্থিতিরূপা ( পালনশক্তিরূপ1) ; 
তথা অন্তে (গ্রলয়কালে ( সংহাতিরপা! ( সংহারকূপ।) [অমি] তং 
মহাবিগ্ভ। (তন্বমনাতি মহাবাক/লক্ষণ। বিদ্যা!) মহামায়। ( সর্বমোহিনী ) 
মহামেধ| ( ভগবত; সর্ববজ্ঞহশতি? ) মহাশ্মৃতিং ( বেগবিদ]।); ভবতী 
(পুন) ত্বং মহামোহ! ১8 ) মহাদেবী (সর্বদেবশক্তিঃ ) 

প্রলয়রূপ ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন এই বিশ্ব তুমি একাকিনী 
হই্য়াও ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীরূপে ধারণ করিতেছ ॥ 
হে বিশ্বরূপে, শ্যষ্টিকালেতুমিই হৃষ্টিরূপা (আপনাকে আপনি 
সৃষ্টি কর); পালনকালে তুমিই স্থিতিবূপ1 ; প্রলয়ে তুমিই এই 
জগতের সংহাররূপ] (আপনিই আপনাতে লীন হও)॥ তুমি 
“তন্বমসি' এই মুহাবাক্যরূপা মহাবিগ্ভা £ তুমি সর্বমে।হিনী 
মহামায়া, তুমি ভগবানের স্বজত্বশজিয়পা মহামেধা, তুমি 

.. & জগন্মরি ইতি বা পাঠ; | 
1 “মহামোহ! ভগনতী* ইতি বা।  +মহেশ্বরীতি ব|। 

শী পি শা এ পিসি শিশিীশি আপ পপীসপিশপ পৃ | ৫ 



৯২ দেবী-মাহাত্ম্য-প্রথমচরিতম্। 

কালরাত্রিরহারাত্রিমৌহরাত্রিশ্চ দারুণ ॥ 
বং ্রীস্ত্মীশ্বরী তং হী * স্ব বুদ্ধিবোধলক্ষণ | ৭৯ 

মহান্ররী চ (হিরণণাক্ষাদি-দৈহাশক্তিরূপ| চ)। [হেদেবি] বঞ্চ (ত্বমেৰ) 
সর্বদ্য (জড়বর্গপ্য) প্রকৃতিঃ (মুলকারণং প্রধান চর্দম্) [অথচ ] ত্বমেষ 
গুণত্রয়বিীবিনী (গুণত্রয়ং বিভাবঠিতুমনুবর্তয়িতুং শীলং বদ্যাঃ স) 
[ত্বমের ] কালরাতিত (কলান্ুরাতি: বর জগং প্রলীয়তে ) [ ত্বমেব ] 

মহারাত্রি; (মহঠে| ত্রঙ্গণ; লয়োপলক্ষি তা রাত্তিঃ) [মের] দারণ। 
(দুম্পরিহরা) মোহরাজিশ্চ (মমহাগর্তপাতিনী মহামায়াখা! )) উক্ত -- 

“দংট্রাকরালফালাগ্রিক্প্ররূপাতিদাফণ। | মোহরািাহ তনু ভগৎ শুতে 

জগৎ্করী” ]। তং শ্রী; ( সম্পাহ লগ্লীবীজং বা) তব ঈশ্বর (সর্ববশাাণিনী 
ঈর্বরশক্তিঃ কামরাজবীজঞ্চ : তং হাঃ (অক্কাধাজুগগনা হমিতি উুবনেধী- 
বীক্জর্ক উত্ভয়ত্রাপান্ুনামিকলোপ মাঃ ) হং বোধলঙ্ষণ। ( বোধে। বাবসায- 

মহান্বৃতি (বেদবিগ্ঞা)? ভূমি সংহারশক্তি, তুমি সর্বদেবশক্তি 
এবং তুমিই হিরপ্যাক্ষাদি মহাস্থরশত্তি ॥ হে দেবি, তুমি 
সর্বভূতের ঘুল-কারণবপ। প্রকৃতি; অথচ তুমিই আবার 
সন্বাদি গুপত্রয়ের অন্থুবর্তনে অগং রক্ষা কৃরিতেছ ) তুমিই 
প্রলয়-রাত্রিরূপ! ? তুমিই মহারাত্রি বরে্মারও লয়-মাধিকা), 
তুমিই দারণ! মোহরাক্রি ( যমতাগর্ভপাতিনী মহামায়। )॥ 

গ ত্রীসিতি বা পাঠ । হ্রাণকারে| বৈ পরাণ ইতি শ্রুতিঃ 



প্রথমমা হাত্ম্যম্। ৯৩ 

লঙ্জ৷ পুষ্টিস্তথ। তুণ্িত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥ 
খড়গিনী শুলিনী ঘোরা গর্দিনী চক্রিণী তথা। ৮০ 

স্তদ[ গ্রিক ) বুদ্ধি: ([চন্মারব্রঙ্গরূপ| ) 3 তং লঙ্জ। (ত্রীড়া) পুষ্টিঃ (উপচয়ঃ) 
তথ! তুষ্ট; (যাদৃচ্ছিকলান্ডে সগ্যোধঃ। তং শান্তি; (ব্ষিয়েভা ইনত্দ্রিয়োপরতি) 
ক্ষান্তি; (নাং শক্তৌ পরাপরাধসহিষুতা) [এত। মাতৃভেদ! অপি হসেব] 
ত্বং খডিগনী ,(খগ্াঘুক্ত। ) এলিন' (শুলবিশিষ্ট।) ঘোরা ( একহত্তস্- 
শিরসা ভী'ধণ1৬, গদিনী ( গদাবিশিষ্ট1) চন্দিণী (চক্রহপ্তা) শঙ্িন 
*( শঙ্খবিশিষ্টা ) চাপিনী (চাপহস্তা ) বাণতৃ শ্রগীপরিধাযুধ! (বাণাঃ শরা; 
হুশ গোফণক। যষ্ট: বাঁ পরিঘঃ লৌহবদ্ধলগুড়; তে আয়ুধানি যস্যাঃ 
সা)! নেনানাট্রীল। দশভুজাত্বং হৃচিতম্)। সৌমা! ( ধহিক-হৃখদ- 
তা, মনোজ্ঞ ) দৌমাতর! (হর্খাদিন্খহোতু হাতি ভক্তানামতিমনোহগ) 

তুমিই শ্রী ( লগ্মী অথবা শ্রীং ইতি লক্ষ্মীবীজরূপ। )) তুমি 
সর্ধবব্যাপিনী ঈশ্বরশক্তি অথবা কামবীজ-ম্বরূপ! ; তুমি হ্থী 
(কুকর্মগোপনচ্ছ! লজ্জা অথবা হ্বীং ইতি ভূবনেশী-বীজরূপা) 
তুমি বুদ্ধিরূপ! (চিন্মা ঃবোধাস্ত্িকা); তুমি লঙ্জারূপা! ? তুমি 
পুষ্টি (পোষণকরী)) তুমি তুষ্টি (সন্তোবরূপা), তুমি শাস্তি 
( ইন্দ্িয়-সংয্ ) এবং তুমিই ক্ষান্তি (ক্ষমা ))-[ এই 
সকল মাতৃকা-রূপাও তুমি ]॥ তুমি খড়গধারিণী, শুলহত্ত।, 
[ একহস্তে মুগধারণে ] ভীষণা, গদা বিশিষ্টা, চক্রহস্তা, শহ্. 
ধারিণী, চাপহস্ত! এবং বাণ, তৃশ্ুণ্ী ও পরিঘনামক শুস্তর- 



৯৪ দেবী-মাহাত্ময-প্রথমচরিতম্। 

শঙ্খিনী চাঁপিনী বাণভূশুত্তীপরিঘায়ুধা ॥ +* 
_ সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যন্তি সুন্দরী | ৮১ 

পরা পরাণাং পরম। ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ 

অশেষসৌম্ত্যন্তা অভিম্ন্দরী (সকলাহলাদকবন্তুড।; আইহ্লাদিক 
মচ্তিদানন্দময়ত্বাৎ ); [ত্বং] পরা! (শ্রেষ্ঠ) পরাণামপি (শ্রেষ্ঠানামপি ) 
পরমা (অতুযুৎকৃষ্ঠ। ) [যতঃ] ত্বমেব পরমেশ্বরী। হে অধিলাত্মিকে 
( সর্ববধরূপে) যচ্চ কিঞ্চিৎ (কিমপি) ক্চিৎ ( দেশে 'কাঙ্গে চ) সৎ 
[ নিত্যম্) অপ ( অনিত্যং) বাবপ্ধ (নামগ্রাহং /। [গ্রডায়তে ] 
তদ্য দর্বান্য[ বন্ধন |য। শক্তি; স| হমেব ; হদ| কি” ওয়সে ][ হত 

শা বা, ৮ সপ এ 

ধারিণী। [ ইহাতে দেবীর দশনৃজাত্ব সছচিত হইল ]॥ তুমি 
[ এঁহিকন্ুখদাত্রী বলিয়| ] মনোহর! ) তুমি [স্বর্গাদি সুখের 
হেতু বলিয়। ][ ভক্তগণের) অতিমনোহরা ) এবং [সচ্চিদা- 
নন্দময়ী বলিয়া ] আহলাদজনক বস্তগণেও আহ্লাদরূপা) 
তুমি শ্রেষ্ঠা; শ্রেষ্ঠগণেরও শ্রেষ্ঠা; কেন না, তুমি 

* বাণ] ভূশুত্ী গরিধামুধা ইতি পাঠভেদ:__বাণা বাণবতী (বাণাঃ 
সন্থি অদ্য। ইতি অর্শ আদিত্বাৎ অ5.) ; পরিঘায়ুধ। চ সহী অতএব ঘোর! 

অত্যুগ্রদর্শনা ভূশুণ্ীতি ভাষাদে ইত্যায়ঃ। খড়া পৃল-গদা-চক্র-শঙ- 
চাঁপ-বাণ-পরিধৈরষ্টাভিরাযুধৈরষ্ভুজ। ৷ ঘোরাতুযগ্রাকৃতিশ্চণ্ডিক! দেবী 
তুপ্তত্তীতি বক্ষ্যমাণলক্ষণ। সতী প্রসী্তু ইতি ভাবঃ। ্উডউডীয়োডডীয় চ 
প্রাপ্য নদস্তী দশকর্তিক1। প্রমতে ব! নতাঙগী যা স| ভুশুণী নিগগ্যতে”। 



প্রথমমাহায্সাম্। ৯৫ 

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচির বস্তু সদসদ বাখিলাম্তিকে | ৮২ 
তব্য সব্বন্ত যা শক্তিঃ স! 'হং কিং স্তয়সে তদা॥ % 

যয়! তুয়া জগত্কষ্টা জগণ্পাতাত্তি পণ যো জগৎ । ৮৩ 

সোহপি নিদ্র/বশং নীতঃ কন্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ 
অগ্ঠত্বাভাবাৎ ভেদনিবন্ধন! স্ত্রঠিঃ কথং প্রবর্ভনীয়। ইতি ভাবং]1 ঘঃ 
[ ব্রঙ্গাকরর9]্গৎ্সষ্টা [ বিষু্ধপেণ ] জগৎ্পাতা। [রুদ্রজপেণ 1 জগৎ 
মত্ত দে ন্ন্স্ঞলাপয়তি ) ঘর! (যোগনি প্র!) ত্ধধ! সঃ [ বিষুঃ; ] অপি 
নি্রাবশং (নিষ্রাখুভচাং) নাভ; [ডাং) ত্বাম্ ইহ (জগঠি) স্তোতুং ক; 
ঈখর; ( মমর্গ:) নউট্রাংগীত্যর্থ;] | নিষুঃ (পালক? ) অহং ( শ্টা ব্রহ্! ) 
ঈীশ।ন; (রুদ্রশচ) যতঃ তে [ত্বধ। ] শরীয়গ্রহণং কারিতাঃ অতঃ ত্বাং 
স্তোতুং কঃ শক্তিমান ভবেৎ॥ স! (স| অনির্ববচনীয়।) ত্ম্ ইখং (এবংবিধৈঃ) 
থৈ; (আত্মীরৈ:) উদারৈ; ( অনাধারণৈঃ) প্রতাবৈ; (মাহাক্োঃ) 

পরমেশ্বরী ॥ হছে সর্বস্বরূপে, জগতে নিত্য বা অনিত্য যে 
কোন বস্ত যেকোন স্থানে আছে, তৎসমুদয়ে যে শক্তি, 
তাহা! যখন তুমিই, তখন তোমার আর স্তব কি করিব? 
[ যখন তুমি ছিন্ন কিছুই নাই, তখন তোমার স্তব কিরপে 
করা যায়?]1॥ এই জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং 
সংহারকর্তা! যে তুমি বিষণকেই নিড্রাপরবশ করিয়াছ, তাদৃশী 

. কসয়মে ময়। ইতি কচিৎ। : “জগৎ পাত্যন্তি যো জগৎ* ইতি ব!। 



৯৬ দেবী-মাহাত্ময-প্রথমচরিতম্। 

বিষুঃ শরীর গ্রহণমহমীশান এব চ। ৮৪ 
_ কারিতাস্তে যতোইতস্তাং ক: স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ। 

সা ত্বমিখং প্রভাবৈঃ সৈরুদারৈদেবি সংস্তূতা । ৮৫ 
মোহয়ৈতৌ ছুরাধর্যাবস্থরৌ মধুকৈটভোৌ ॥ 
প্রবোধঞ্চ জগত্ন্বামী নীয়তামচ্যুতো৷ লঘু । ৮৬ 
বোধশ্চ * ক্রিয়তামন্ত হস্তমেতৌ মহাবু নন ॥ » ৭ 

সংস্তত। [ সতী ] এতো দছুরাঁধযৌ ।দুরভিভবনীয়ৌ) এস্থুরৌ মধুকৈটভৌ৷ 
মোহয় (মোহ্ং প্রাপব ); জগহঙ্বামী ( জগদীশ্বরঃ, অচ্যুতঃ ( দৈত্যারি। 
বিঞুঃ) লঘু (শীন্রং) প্রবোধং ( উন্নিপ্টভারং ) নীয়তান্; এতে। মহামরো 
হস্তং অদ্য (বিষ?) বোধণ্চ (প্রবৃত্ভিন্চ ) ভরিতাম্॥ ৭২৮৭ 

তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ? বিষুটকে, আমাকে এবং 
ঈশানকেও (শিবকে ) যখন তুমি শরীর ধারণ করাহয়াছ, 
তখন তোমাকে স্তব করিতে কে শক্তিমান হইবে? এতাদৃশী 
তৃমি এব'বিধ স্বীয় অসামান্ত মহিমাদ্বার! সম্যক্রূপে সততা 
হইয়া, এই দুর্জয় অনুর মধু ও কৈটভকে মোহিত কর; 
জগ২ংপতি বিঞুর শীপ্র নিদ্রাভঙ্গ কর; এবং মহ!ন্ুরদ্বয়ের 
ব্ধার্থ তাহাকে প্রবন্তিত কর ॥ ৭৩--৮৭ 

* ভাবশ্চ ইতি কচিৎ পাঠ; 



প্রথমমাহাআ্যম্। ৯৭ 

খষিরুবাঁচ ॥ ৮৮ 

এবং স্তৃতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা । ৮৯ 

বিষ্ঠোঃ প্রবোধনার্ধায় নিহস্তং মধুকৈটভোৌ ॥। 
নেত্রাস্ত-নাসিকা-বাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ | ৯০ 

নির্গম্য দর্শনে তন্থৌ ব্রন্মণোইব্যক্তজন্মনঃ | 
উত্তপ্টেটি ঈ থস্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ | ৯১ 
ধধি; উত্াচ ॥ঝ্ঞপু অত্র রহন্তমিদমবগন্তব্যম্- চণ্ডিকায়াশ্রিত্রত্রয়- 

দেবতা মহাকাল মহদ্দী-মহানরহ্বত্যঃ ক্রমেণ বহিস্তমোরজঃসব্বরূপ| 
এবাস্তঃসন্ববজন্তমোরূপ1শ্মপি দাত্বিকাদিপদেনৈব আদাং ক্রমেপ বাপদেশঃ 
দৈত্যসংহারক ভুত্মপি। অতএব অন্য! মহিষাহ্র-বধকালে মধুপানেনারভ্ত- 
নেত্রতা, চগশুস্তাদিবধকালে চ মহিষীবর্ণত| বক্ষ্যতে ]-তদ|] তত্র ( বিষু- 
নাভিকমলে) বেধন! [ ব্রহ্গণা ] এবং [ইথং] স্ততা [সতী] তামসী 
[ আবরকত্েন তমঃপ্রধানা ]| [সা]দেবী (দেবদেহবিহারিপী নিদ্রা 
রূপা ; তথাচ “অন্তীযং তামসী শক্তিরদূ্া। পণ্ঠতে। হরেত। যয়াচ্ছাদিত- 
নেত্রোহপ্ং পশ্ঠন্রপি ন পশ্ততি ॥" ইতি ] মধুকৈটভৌ নিহজং বিষ্যোঃ 
গ্রবোধনার্ধায় [তশ্তৈব ] নেঙাদ্যনাসিকাবাহহাদয়েভাঃ তথ! উরস; 

[ বঙ্ষনঃ ] নিম] | তীমদ্যপি যোগনিদ্র! স্বান্তঃস্বিতসন্তমাত্রস্য আবিফরণায় 
বহির্ধ্যাপ্তং তমোরপং নিঃসাষ) ] অব্যপ্তজন্মন; অব্যক্তাৎ ঈশ্বরাৎ জন্ম 
প্রাচুর্ভাবে। যম্য তম্য) ব্রহ্মণঃ দর্শনে (দর্শনবিষয়ে) তঙ্থৌ৷ [ এতেন 

গেব্া এব তন্ত্রেধু মধুকৈটতহন্ততৃব্যবহার উপপদ্যতে + পুরুষাভ্যাং সহ 
বাহুযুদ্ধযোগেন পৌরুষরীপেশৈব তে) হতবতীতি স্থিতিঃ ]॥ জগম্াথ 

৪ 



৯৮ দেবী-মাহাত্ময-প্রথমচরিক্রম্ । 

, একার্ণবেহহিশয়নাৎ ততঃ স দদূশে চ তৌ ॥ 
মধুকৈটভৌ * দুরাত্মানা বতিবীর্য্যপরাক্রমৌ ॥ ৯২ 

( জগৎপালক:) জনার্দন; তয়! (যোগনি দয়) মুক্তঃ [নন] একার্পবে 
( একীভূতসমুড্রে ) অহিশয়নাৎ (শেষশঘযায়া:) উত্তষ্থোৌ চ। ততঃ দুরাযু!নৌ 

(দুষ্টম্বভাবে ) অভিবীর্ঘযপরাক্রমৌ (বী্ধ্যং শক্তিঃ পরারম উৎসাহ: তৌ 
অতিশারিতৌ যয়োঃ তৌ) জোধরক্েক্ষণৌ। ( ক্রোধারক্তনেতে। ) ত্রঙ্গাণং 
অত্ুং (ভঙক্ষরিতং) জনিতোগ্তমৌ ( ৮ ) £ ধুতেন প্রবৃদ্ধস) 
তমদোহভিভাবকত্ং সুচিতম্ , মধুকৈটভো দে নঠকীসা১ তাবপি 
তং দরৃশাতে কর্মব/তিহারে ইত্যাজ্মনেপদম্ ] 8 ১ত: অহিশয়দাৎ ] 
সমুখায় বিভুঃ ( বিশববপকঃ) ভগবান হলি, £ সনুহমাণি [ ব্যাপা ] 
তাভাং [সহ] বাহ প্রহরণঃ [ সন! যুধুধে ॥ অভিীলিেে 
উগ্মাতৌ বিচারমূটো ) মহামার়াবিমোহিতে। (মহা জুলির বিবেক) 
তে ( অস্থরৌ।) অপি 'অক্সন্ত; (আধাভাাং) বর 4 ই 
(ভগবন্তম) উক্তবস্তৌ | অত্র কেশবমিতানেন%* মক তথাচ 
কশ্চ ঈশম্চ তৌ ধাতি মাযয়! বধ তীতি কেশবহয্দবাঁ র্্ধবতারিমুক্ম্; 
তথাচ মহাভারতে -“অংশতে | যে প্রকাশস্তে মম তে কেশসংজ্ঞিত। 

অতো! মাং কেশবং তঙ্গজ।ঃ প্রবদন্তি মনীধিণঃ ॥" ইতি-_কেশ। অংশাঃ 
তেজোরপ। অবতারা; সন্থ্যদ্য ইতি কেশব? | ]1 ৮৯--৯। 

[ এন্থলে এট রঙা জ্ঞাতব্য )-চর্ভিকার চরিত্রজয়ের 
শসএসপ পাপ (উপ 

৯. নবাক্ষরপদতেন ছন্োোভঙ্গাশয়। মধুকৈটো ছুরায়ানাবতিথীধয- 
পয়াত্রমৌ” ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ইহ হি পৃষোদয়াদিহাৎ 'ত' ইতাসা 
লোপঃ। বনস্ততগ্ড নিচ্চ্ছন্দ ইদং 'মহিষেইনুরাণামধিপে ইতিখৎ। 



প্রথম-যাহাত্মযমূ। ৯৯ 

ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্ত, ব্রহ্মাণং জনিতোগ্ামৌ ॥ * 
সমুখায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ। ৯৩ 

দেবতা মহাকালী মহালম্্মী ও মহাসরন্বতী যথাক্রমে বাহিরে 
তমোরজঃসন্বরূপা এবং অন্তরে সন্রজ্তযোরূপা হইলেও 
সাব্বিকাদি পদেই অভিহিত । এইজন্তই মহিষান্্র বধকালে 
ইনি মধুপানে আরক্তনেঞ্$ এবং চণ্ড ও শভ্তাদি বধকাঁলে 
মহিষীবণ)ু বণিতা |] 

- খাষি কষ্ছিুুন 0৮৮1 ততৎকঠিলি [বিষু-নাতিকমলে] বন্ধা- 
কর্তৃক এইরূপে রত 1, সেই তম্মোময়ী দেবী মধুটৈটভেব 
বধার্থ বিষুর প্রবোধনককুম তদীয় চক্ষুঃ, মুখ, নীসিকা, বাহুর 
এবং বক্ষংস্থল হইতে নির্গত হইয়া [ তমোগুণময়ী হইলেও 
ইনি স্বীয় আত্যন্তরিক সত্বগুণের প্রকটনার্থ বাহিরের 
তমেগুণ নিফাধিত করিয়া ] অব্যক্ত জন্ম] (কাঁরপরূপ বিষণ 
হইতে জাত), ব্রহ্মার নেত্রে অবস্থিতা হইলেন ॥ [এতদ্বারা 
দেবী যে মধুকৈটভহম্ত্রী বলিয়া তন্ত্ে নির্দিষ্ট আছেন, তাহাই 
গ্রতিপাদিত হইল, অর্থাৎ দেবীই পুরুষরূপে বাহুষুদ্ধে 
মধুকৈটভকে বধ করেন ]॥ জগৎপাতা জনার্দন যোগনিদ্রা- 
মুক্ত হইয়া একার্ণবে সর্পশয্যা হইতে উথিত হইলেন এবং 

চপ বস পপ পট সপ সপে নস সপে সপ পাচ পপ | পেশ পা পি পথ পিস সপ পপ পল | উজ 

* ক্রোধরভেঙ্গণো হত্তং ব্রহ্গাণং জনিতোছামৌ ইতি কচিৎ। 



৪ দেবী-মাহাত্য-প্রথমচরিজ্রম। 

পঞ্চবর্ষসহআণি বাহুপ্রহরণে বিভুঃ ॥% 
তাবপ্যতিবলোম্মত্তৌ মহামায়াবিমোহিতৌ । ৯৪ 
উক্তবস্তো বরোহন্মতে। ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥ ৯৫ 

ভগবাছুবাচ ॥ ৯৬ 
ভবেতামগ্য মে তুষ্ট মম বধ্যাবুভাবপি ॥ ৯৭ 
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্গি বৃতং মম 8 ৮ 

সেই ছুরাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত, ক্রোধারণু্্ী এবং ব্রচ্মাকে 
ভক্ষণোগ্তত মধু-কৈটভকে অবলোকন লন )[তাহারাও 
তাহাকে দর্শন করিল] অনন্তর বিভুএজ+দ্ব্যাপক) তগবান্ 
হরি গাব্রোথানপূর্ব্বক পঞ্চ সহম্র বৎসর তাহাদের সহিত 
বাহ্ুযুদ্ধ করিলেন । তখন অতি বলছেতু উন্মত্ত, মহামায়া 
মোহিত সেই অস্থুরদ্ধধ কেশবকে কহিল,__-ণআমাদের নিকট 
বর প্রার্থনা কর” ॥ ৮৯--৯৫ 

ভগবান্ উবাচ ॥ ৯৬ ॥ অন্ধ ( ইদানীং) [ যদি যুবাং ] মে তুষ্টো [তি] 

গঈ্গ' অতঃপরং-'ন চ তো যুদ্ধবৈমুখ।ং শমং বাপুযুপজগতুঃ। তরে 
বিদ্তামুখলোকসমুস্ভুতমছোৎমবঃ ॥ হরিরচে বরো মতে! বুবাত্যাং 
ব্রিক্নতামিতি ৷ নিশমোতদ্বিভোরাকামষলোক্য পরম্পয়ম্”--ইতি কচিৎ 
ঘৌ প্লোকৌ দৃগ্েতে ॥ , 

£ কিমন্তেন বরেণাত এতাবন্ধি বৃতং ময়! ইতি বা পাঠ;। 



প্রথমমাহাত্মাম্ ১০১ 

খধিরুবাচ॥ ৯৯ 

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সবর্বমাপোময়ং জগৎ । ১০৮ 
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো৷ ভগবান্ কমলেক্ষণঃ |. 

[ গ্রীতৌ ্বস্তব যুদ্ধেন শ্লীঘ্যত্বং মৃত্যুরাবয়োঃ। ]% 
আবাং জহি ন যত্রোবাী সলিলেন পরিপ্রুতা ॥ ৯০১ 

উতভৌ অপি মম বধ ভবেতাম্। অত্র (যুদ্ধে) অন্ঠেন বরেণ কিম্? 
এজনর্হির, এ গবদেব ) মম বৃতম্ ( প্রাধিতম্) [নান্ৎ কিমপি] ॥৯৭1৯৮ 

ভগবান কহিলেন ॥৯৬॥ যদি তোমরা তুষ্ট হইয় 
থাক, তবে উত্ণয়ই আমার বাধ্য হও । এযুদ্ধে অন্ত বরে 
প্রয়োজন (ক ? ইই!ই আমার অভিলধিত বর ॥৯৭-_-৯৮ 

খধি; উবাচ ॥৯৯॥ ইতি (ইথং) ব্চিতাভাং ( বরপ্রার্থনয়। ভগবতী- 
কৃত'মোহবশাৎ ছলিতাভ্যাং) তাভ্যাং তদ। ( বন্গপ্রা্থনাকালে ) সর্ব 

জগৎ আপোমরং ( জলমযমূ- আপস্ শবৌহপি জলবাচকোহস্তি “আপো- 
ময়মিদং সর্বমাপে| মুত্তি; শরীরিণ|ম্” ইতি দর্শনাৎ) বিলোক্য গগবান্ 
কমলেক্ষণঃ ( পুগুরীকাক্ষঃ বিঞুঃ) গদিতঃ (উক্তঃ)। [হেবিফো] তব 
যুদ্ধেন [ আবাং ] শ্রীতৌ ম্বঃ (ভবাবঃ) ত্বম আবয়োঃ শ্লাথাঃ (স্ততাঃ) 
মৃতঃ (অন্তকঃ [অসি] ; [কিন্তু] যত্র উব্বা (পৃথথী) মলিলেন ন 
পরিনন,ত (ব্যাপ্ত। ) [তত্র] আবাং জহি (হন্ঠাঃ) [ আবয়োরধরূপং 
বরং বাঞ্ত। মায়িনাইনেন বিষুনা! আবাং বঞ্চিতে। ; ততে! যেন নী আবরোঃ 

শ্রন্দ প্স্পস শি পপ | পা সপ | পা পার পা পরশ রথ পরত শত শপ এপ পারা” আহ প৯ জর এয. স্ 

* হরাথ্য সব তোরাবরোঃ ইতি কচিৎ। তব ত্বত্তঃ ইত্যর্থ। 



১০২ দেবী*মাহা ত্ময-প্রথমচরিত্রম্। 

খষিরুবাঁচ ॥ ১০২ 

তথেত্যুক্ত1 ভগবত! শঙ্খচক্রগদাভূতা । 
'কৃত্বা ঠত্রেণ বে চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥১০৩% 

বধো ন স্যাৎ স কোহস্তঃ উপারঃ ? অয়মণ্তি, সম্প্রতি সব্বং জগদাপোময়মের 
বর্ততে। ততম্চ যত্র উব্বা জলময়া ন দৃগ্তে তত্র আবরে!; বধোহগ্ ইতি । 
এবঞ্োক্তে! ছি সর্ববাপি পৃথিবী জলমনী এবেঠি ক নৌ হনিধ্যত্যসৌ ইতায়- 
মপি বঞ্চিতে। ভবিযতি অশুভস্য কালধাপনান্থ ইতি ভাব? ] ৯১ 

থবি কহিলেন ॥ ৯৯॥ এইরূপে বঞ্চিত 
তৎকালে সমস্ত জগংজলময় দেখিয়া,তগবান্ € 
কছিল--তোমার যুদ্ধে আমরা প্রীত হইয়াছি+* 
গ্রার্থনীয় মৃত্া বটে) কিন্তু যেখানে পৃথিবাঁ জলে আবৃত 
নহে, আমারিগকে তথায় বধ কর ॥ ১৯০--১০৯ 

খধিঃ উবাচ 1 ১*২॥ শঙ্ষচক্রগদাতূত| ভগবত! (বিষ্ুন|) তথা 
ইতি উজ্ত। ভয়ো; শিরদী [ ্বকীয় ] জখনে কৃত! ( নিধায়) [লোকাম্মকস্য 

ভগবতে! জঘনে পৃথিব্যাঃ স্থিতত্বাৎ_“মহীতলং তজ্জঘনে মহীপতে, 
নভন্ত্গং নাভিদরে! গণন্তি হি” ইতি ম্মরগাৎ ] চত্রেণ ছিন্রে (খঙিতে ) 
[ ইখং বিষুচকরছিন্রশিরন্বস্থাৎ তয়োঃ ল্লাঘ্মৃত্যুত! র্তব্যা ] 8 ১৯৩ 

খষি কহিলেন ॥ ১০২॥ শঙ্খ-চত্র গরাধারী তগবান্ 
শপ সস (এ এরা? লা ৬১ জা হার ৯ আচ পা, ১ সপ জপ 

* এতৃত্রং- “হত তু ভগবান্ বিষু্তাবুতৌ মধুকটতৌ ৷ তায়োস্ত, 
যেদস| রাজন্ মহীমে তামকল্পয়ং ॥ মেদিনীতি তদারত্য সংঞ্ামাপ বহ্দ্ধর]। 
ততো! বীতভয়ে। ব্গা সমর বিবিধাঃ প্রজাঃ |” ইত্যধিকং চিৎ ॥ 



প্রথম-মাহাত্ম্যম। ১৯৩ 

এবমেষা সমুত্পন্না ্রহ্মণা সংস্তৃতা স্বয়ম্। 
প্রভাবমস্তা দেব্যান্ত ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥১০৪ (3) 

ইতি মার্কণেয়-পুরাণে সাধণিকে নবস্তরে দেবীমাছাত্ে 
যধুকৈট ভ-বধো! নাম প্রথমমাহাত্ম্যদ্ | 

তথা ( তাহাই হউক-) বলিয়া! তাহাদের মস্তকদ্বয় স্বীয় 
জেঘননেশে স্থ'পন পূর্বক চক্রপ্ধার| ছেদন করিলেন ॥ ১০৩ 

এষা ( অপ-শাক্ষীভুত! মহামায়! ) এবং (ইথং ) ব্রদ্ধণ সংস্ততা [সতী] 
য়ং সমুৎ্পন। ( দেনকাধ্যার্থং গ্রাহুতৃতি। ) অনা দেবা: প্রভাবং ( প্রাছু- 
ভাবং সাস্।% ) তুয়ঃ ( পুনরপি ) শৃণু। তে (তুভ্তাং ) বঙ্গামি ॥ ১৪ 

এইরূপে মহ্থামায়। ব্রঙ্গার শ্তবে স্বয়ং[দেবকার্ধা-সাধনার্থ 
আবিতৃ্তা হইয়াছিলেন ; এই দেবীর আবির্ভাব ও সামর্থ 

পুনরায় শ্রবণ কর; আমি তোমায় বলিতেছি ॥ ১০৪ 

ইতি মার্কগেয়পুরা পান্তর্গত সাবণিমন্ুর অধিকার-সন্বন্ধীয় 
দেবীমাহাত্মো মধুকৈটভবধ-নামক প্রথম মাহাত্মা ॥ 





ও নমশ্চণ্তিকায়ে। 

অথ মধ্যমচরিত্রম্ | 
[ মধামন্ত চরিত্রস্ত মুনিবিষুরুদাহৃতঃ | 
উষ্িক ছন্দো মহালদ্মী ৫েঁবতা বীজমদ্রিজা । 

বাধুণ্তত্বং ধনপ্রাপ্তে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ ॥ 

ইতি ডামরে] 

অথ মধ্যমচরিত্রস্ত বিষুঃ খযিঃ। মহালক্মী দেবতা । 
উঞ্চিক্ ছন্দঃ। শাকন্তরী শক্তিঃ। ছূর্গা বীজমূ। 

বায়স্তত্ম। যজ্বেরদন্বরূপম। মহালক্ষমীগ্রীত্যর্থং 

[ অর্থপ্রাপ্তয়ে ] মধ্যমচবিত্রজপে বিনিয়োগ ॥ 

ও" অক্ষঅকৃপরশৃষ্ণ গদেযুকুলিশং পন্পং ধন; কুগ্ডিকাং 
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চম্ম জলজং ঘণ্টাং স্ুরাভাজনম্। 

শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রসন্নাননাধ ৭' 
সেবে সৈরিভমদ্দিনীমিহ মহালক্্ী সরোজস্থিতাম্ ॥ 

দঃ জষগতরকুপরতুম্ ইতি কেচিৎ। $ ্যাগরতামিতি ব পাঠ। 
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(ও হীং) খধিরুবাচ ॥ ১ 

' দেবাস্থুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্রশতং পুরা । 

মহিষেইস্থরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ ২ 
তত্রাস্ুরৈর্মহাবীর্ধ্যৈদে বিসৈম্যং পরাজিতম্। 
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্দ্রোইভূন্মহিষাসূরঃ ॥ ৩ 
খাঁ; উব1চ। ১৪ পুর| (পূর্ব্থিন্ যুগে ; অশ্িশ্রের বৈবতমনৃস্তরে) 

মছিষে অহ্রাণাম্ [ তখ। ] পুরন্দরে (তন্নামি ইন্দ্রে) দেবান1ঞ্চ অধিপে 
[ মতি ] পূর্ণম্ (অনুযনম্) অবশতং [ ব্যাপা ] দেবামুরং (দেবাশ্চ অনুরাশ্ 
ধোস্ধারো যত্র তৎ) যুদ্ধন্ অ়ৎ॥ [বিপ্রচিত্রে্দৈতাত্ত কণ্ঠ। মাহিম্বতী 
তপসান্তং পিন্ুদীপাখ্যং মহুধিং মহ্িযী-বেশেন ভীষয়তে শ্র। ততস্তেন 
মহিযোব ভবেতি শপ্ত। সা তম্যৈব খষে; শু্রং দৈত্যকল্টাদর্শলেন স্বঈং 
লীত| মহিযান্রং পরাস্ত ইতি বারাছে গেবীভাগততে চ। কালিকাপুরাণে 
তু রস্তাহরতপঃপ্রলন্নন্য শিবন্য অংশোইয়ং তত্হতে! মহিষ, স চ" 

তপোবলেন দেবীনাধুজাং “ম ভবত্বিতি বরং প্রার্থয়াসাদেতি বিশেষ) ] 8 ২ 

খবি কছিলেন ॥ ১॥ পুর্বকালে যখন মহিষান্্বর অন্মুর- 
গণের এবং পুরন্দর দেবগণের অধিপতি, সেই সময়ে পুর্ণ 
একশত ৰংসর দেবগণে ও অন্গুরগণে যুদ্ধ হইয়াছিল *॥ ২ 

(বুদ্ধ) মথাবীর্যোঃ ( অতিবলিতি:) অহথরৈং দেবসৈস্কং পরাজিতম্ 
সাপ শী আগ ৮ শি্সিসশ আজ এ: 

* বরাহপুরাণে ও দেবী-ভাগবতে আছে £বিপ্রচিত্তি দৈতোর 
কন্ঠ। ম্রাহিন্বতী তপোনিরত মহবি লিন্ধুীপকে মহিধী বেশে তয় 
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ততঃ পরাজিতা দেবাঃ পদ্মযোনিং প্রজাপতিম্।. 
পুরস্কত্য গতাস্তত্র যত্রেশ-গরুড়ধবজৌ ॥ ৪ 
(অভিভূতম্)[ অভূৎ |; [ ততশ্চ ) সকলান্ ( সর্খগান্ ) দেবান্ ( ইন্্রাদীন্) 
জিত্ব। চ ( অভিভুয় ) মহিষানুরঃ ইন্্ঃ ( হুররাট্ ) অভভুৎ ॥ ৩ 

সেই যুদ্ধে মহাবীর অন্থরগণ কর্তৃক দেবসৈন্ত পরাজিত 
হুইল) সমুদয় দেবগণকে পরাস্ত করিয়া মহ্াঙ্ছর ইন্ 
(ন্বর্গের অধিপতি ) হইল ॥ ৩ 

তত ( মহিযান্রাৎ) পরাজিতাঃ দেবা; পন্মযোনিং ( কমলজং ) প্রজা- 
পতিং (ব্রন্মাণং ) পুরস্কৃতা ( পুরোধায় ) বন্র ঈশগরুড়ধ্বজৌ (শিববিষ্ণ,) 
[ বর্তেতে ] তত্র গতাঃ। [ব্রহ্গাণং প্রজার তেন পিদ্ধননবদ্বত্াদাদৌ দেবানীং 
তত্র গমনং, ততঃ পালনসংহারয়ো; শিববিষ্রধাধিকারাৎ তেন সহ 

.দেবানাং তয়ো; মমীপে গমনম্ হত্যনূসন্গেরম্ ] 05 

মহিষান্ুর কর্তৃক পরাজিত দেবগণ পদ্মযোনি ব্রহ্গাকে 
অগ্রে করিয়া! যথায় শিব ও বিষণ বিরাজ করিতেছিলেন, 
তথায় গমন করিলেন ॥৪ 

পাশ বক্ষ পাচা আত 7 2 শাশি পান জিপি পল ৮. শপ তপন শশা তপিসপরতি  সসা শি শপ ও শি ৮ শশা ৮ পথ পাশ 

দেখাইলে, মি ভাহাকে “তুমি মহিবী হও” বলিয়া শাপ দেন; 
পরে দে কোনও দৈতাকন্া দর্শনে শ্বলিত মহধির বীর্য পান করিয়া 
'মহিষাহ্রকে প্রসব করে। কালিকা-পুরাণে আছে--রস্তাহরের 
তপদ্যায় শ্রীত মহাদেবের অংশ তৎপুত্র মহ্যান্থর “আমার দেষীসাবুজ্য 
লাভ হউক" এই বর প্রার্থনা করিয়। সাফলা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 



১০৮ দেবী-মাহাত্ম্য-মধ্যমচরি ব্রম্ 

.যথাবৃত্তং তয়োস্তদ্বন্মহ্যাস্থুরচেষ্টিতম্। 
ত্রিদশাঃ কথয়ামান্ুর্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥ ৫ 
নৃর্য্যেন্্াগন্যনিলেন্দূনাং যমস্তয বরুণস্ত চ। 
অন্যেষাঞ্চাধিকারান্ স স্বয়মেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৬ 
হিদশা: (দেবা?) * তয়ো: ( রুদ্রকৃফয়ো?) [আগ্রে] দেবাসিভববিস্তরং 

(দেবানামভিভবস্য বিজ্তরে। ধর তৎ) মহিষাস্থরচেষ্টিতম ( মহিধানুর" 
কার্ধং) যখাবৃত্তং (বথাসংঘটিতং ) তদ্বৎ ( তথৈব ) কথয্নামাস; ॥ ৫ 

ব্রিদশ-(দেব)গণ তাহাদের নিকট আপনাদের পরাজয়- 

বিষয়ক মহিষান্থরের কাধ্য যথাবং সবিস্তারে কহিলেন ॥৫ 

সঃ (মহিবানরঃ) শৃষ্যেন্্রাগ্রানিলেনদুনাং ( হুর্য)শক্রাগ্রিবাযুচন্ত্পাং ) 
ঘসা ( অন্তকম্য ) বরুণসায (জল!ধিপতেঃ) চ[ তথ ] অগ্েষাং (দেবানাং 
[ খষীণাঞ্জ ] অধিকারান্ হবয়ম্ এব অধিতিষ্ঠতি (অধিকরোতি )৪ ৬ 

কক ভ্রিদশঃ-_ তৃতীয় দশ! যদ্য, ত্রিশবস্যাত্র ত্রিভাগবৎ তৃতীয়ার্থকতা 
যদ্ব1 তিলে। জন্মসত্তাবিনাশাধ্যাঃ ন তু মত্যানামিব বৃদ্ধি-পরিণাম-ক্ষয়াথ)। 
দশ। যসা, যদ্ বা আ্রীন্ ভাঁপান্ দশতি (দন্শ-ঘএর্৫ে ক-প্রতায়ঃ 
পৃষে।দরাদিতাৎ সাধুঃ ), অথব। ত্র্যধিকাঃ ত্রিরাবৃস্থা দশ পরিমাণমস্য | 

দেবগণ হ্র-যৌবনসম্পন্ন ॥ তাহাদের জদ্ম, সত্তা ও বিনাশাথা 
অবস্থাত্তয় আছে, কিন্ত তাহা মর্ত্যগণের স্যার বৃদ্ধি, পরিণতি ও ক্ষয়রূপ 
নহে; দেবগণ মনুষোর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-_ 
এই ভ্রিতাপ নাশ করেন। ঠাহার্দের সংখ্য। তিন আবৃত্তি দশ অর্থাৎ 
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স্বর্গানিরাকৃতাঃ সর্বেব তেন দেবগণা ভুবি। 
বিচরন্তি যথা মর্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মন। ॥ ৭ 
এতদ্ বঃ কথিতং সর্ধবমমরারি-বিচেষ্টিতম্ | 
শরণ প্রপন্নাঃ ন্মো বধস্তব্য বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৮ 

হূর্ধ্য ইন্্র অগ্নি বামু ও চক্রের এবং যম বরুণ এবং অন্ঠান্ত 
দেবতা [ওখনি]-গণের অধিকার সে স্বয়ংই ভোগ করিতেছে॥৬ 
”" সর্বেবে দেবগণ।; তেন দুরাম্মন! সহিষেণ শ্বর্গাৎ নিরাকৃচাঃ ( নিংসারিতাঃ 
সৃস্:) মর্ত্যাঃ ঘা (মানুষ! ইব) ভৰি (পৃথিব্যাং) বিচরন্তি ( পরিভ্রমস্তি | ৭ 

সেই ছুরাত্মা মহিষাস্থর-কর্তৃক স্বর্গ হইতে দুরীক্কত দেব- 
গণ মন্ুঘ্যগণের স্তায় ভূতলে বিচরণ করিতেছেন ॥৭ 

এতৎ অব্বীম্ অমরারিবিচেষ্টি তং ( মহিষানরস্য ওদ্ধত্যং দেনাভিভবনঞ্চ )- 
বঃ ( যুম্মভাং : গৌরবাৎ বহুত্বং) কধিতম্ ম্মঃ ( ৰয়ং সর্ব) [ যুবয়োঃ ] 
শরণঞ্চ প্রপন্া; ( শরণাগতাঃ ), [ অভঃ ] তম্য বধঃ বিচিন্তাতাম্॥ ৮ 

মহিষাস্থরের এই সকল কাধ্য আপনাদিগকে কহিলাম; 
আমর! সকলে আপনাদের শরণ লইলাম; অধুনা তাহার 
বধোপায় ্িস্তা করুন ॥৮ 

ভ্রিশ। ত্রিশৎ সংখ্যায় দেবগণের পরিমাণ) কিন্তু তাহাদের 
সংখ্যা ত্রহস্ত্রশৎ্, এস্থলে এক 'ত্রি'শব্দ তন্ত্রতাদ্বারা উচ্চারণহেতু 
্শনন্ত্িশতের ধোধক। ১ অর্ক, ১১ রুদ্র, ৮ বনু, ২ অশ্বিনীকুমার স $৩ 

* শরণং বঃ প্রপন্নাঃ ল্মঃ ইতি ব! পাঠঃ । 
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ইথং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুস্দনঃ। 
চকাঁর কোপং শস্তুশ্চ ভূকুটাকুটিলাননৌ ॥ ৯ * 
ততোইতিকোপপূর্ণস্ত চক্রিণো বদনা ততঃ। 
নিশ্চক্রাম মহণ্ তেজো ত্রহ্মণঃ শঙ্করহ্য চ॥ ১০ 

দেবানাম্ ইখং ( এবংবিধানি ) বচাংলি ( বাক্যানি ) দিশম্য (আকর্ণয ) 
মধুহ্দনঃ কোপং চকায় ; শত্তৃশ্চ [ কোপং চকার ]; [ তো কীরুশৌ ?] 
ভূফুটীকুটিলাননো [ চকারাৎ ব্রক্গাপি ভৃকুটাকুটিলাননে! জাত ] 1৯. - 

দেখগণের এব' বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুস্দন ও শস্ত 
জুদ্ধ হইলেন; তাহাদের [ তাহাদের সঙ্গে ব্রঙ্গারও ] মুখ- 
মণ্ডল ভ্রতঙ্গিবশতঃ অতীঘ ভীষণ হইয়া উঠিল ॥৯ 

[ “মদীয়াঃ শন্রিলেশ। যে তন্তব্দেবশরীরগা;” ইতি লঙ্দীতস্ত্রাদি- 
বচনাৎ দেবেধু আম়ুধেদু চ বিসুমান; শজিাগঃ সর্বোধামপি সন্ত প্রথমম্ 
অষ্টাদশতুজা স্বক'নারাশক্তিরূগেণ পরিণতোইভবদিত্যাহ]--ততঃ (অনভ্তরম্) 
অতিকোপপূর্ণন্য চক্রিণ; (বিফোঃ) বদনাৎ ( মুখাৎ ) মহৎ (প্রচুরং) তেজঃ 
নিশ্কাম | ততঃ (ক্রিবদনাৎ তেজসে! নিজ্রমণানভ্তরং) [অতিকোপপূর্ণস্য] 
রক্ষণ; শঙ্ক'রধয চ [ বদনাৎ মহত্রেজেো নিশ্চক্রাম ইতি শেষ; ]॥ ১, 

[ সর্বদেব-দেহস্থ শক্তি আমারই শক্তির 'লেশমাত্র-- 
লপ্্ী-তন্ত্রাদির এই ৰচনামুসারে দেবগণে এবং অস্ত্রসমূহে 
বিগ্ভমান শক্তিভাগই অগ্রে অষ্টাদশভূজা নারীশক্তিরূপে 

সী পপ পাপ 

* জকুটাকুটিলাননী, জকুটা-কুটিলাননৌ ইতি চ.কচিৎ। 



দ্বিতীয়-মাহা তবম্ ১১১ 

অন্েষাঁঞ্চেব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ। 
নির্গতং স্ুমহত তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥ ১১% 
অতীব তেজসঃ কৃটং জলন্তুমিব পর্ববতম্ । 
দদৃণুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্ ॥ ১২ 

পরিণত হইলেন--এতদর্ধে কছিতেছেন ]--অনস্তর অতি- 
কোপপূ্ণ বিধু ব্রহ্দা ও শঙ্করের মুখ হইতে প্রচুর তেজ 
নিঃস্ত হইল || ১০ 

অগ্ঠেষাং ( বুপিতানাং ) শক্রাদীনাং (ইজ্্রাদীনাং ) দেবানধৈব 
শরীরত নির্গতং [যৎ) হুমহৎ (প্রচণ্ড ) তেজ? তচ্চ (ত্রদ্মাদীনাং তেজশ্চ ) 
একাং (একত্বং) সমগচ্ছত ( সমপগ্ধত ) [ একী ভূতমভবদ্িতার্থ; ] 1১১ 

ইন্্রাদি অন্যান্ত কোপান্বিত দেবগণেরুও দেহ হইতে 
নিঃস্ত গ্ুচুর তেজঃ এবং পূর্বোক্ত বিষু শঙ্কর ও ব্রহ্গাদিরও 
'তেজঃ একীন্ূত হইল ॥ ১১ 

তে সুরা: ( ইন্ত্রান্া; ) তত্র ছবালাব্যপুদিগন্তরং (ভ্বালাভি; শিথাভিঃ 

ব্যাপ্তং বিগোতিতং দিশাং দশানামন্তরং মধ্যমাবকাশ; যেন তং) অতীব 
(অত্যর্থং) অবলত্তং (দীপামানং) পর্ববতমিব তেজসঃ কুটং (পূ্ং) দদৃণ্তঃ॥১২ 

ইন্ত্রাদি দেবগণ তথায় দশদিকে এচগ্ড শিখান্ধীরা পরি- 
ব্যাড (উদ্দীপ্ত) জলন্ত পর্বতবৎ সেই [বিষু, শঙ্কর ও 

ব্রক্মার যুখনিঃহ্ত ] তেজোরাশি দর্শন করিলেন || ১২. 
* তচৈৈক্যং সমপঞ্তত ইত্যপি কচিৎ পাঠ; । 



১১২. দেবী-যাহাত্য-মধ্যমচরিত্রম্ 

অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। 
ধকস্থং তদতভূম্নারী ব্যাপ্তলোকক্রয়ং ত্বিষা ॥ ১৩ 

তত্র (পুরাণান্তরপ্রপিক্ক কাত্যায়নাশ্রমে ) ত্িষা / দীপ্তা।) ব্যাপ- 
লোকত্রয়ং (ব্যাপ্ত লোকত্রয়ং যেন তৎ) অতুলং ( নিরুপমং ) সর্ববঙ্গেব- 

শরীরজং তৎ তেজ একুম্ ( একাকারেণ স্থিতম্) [ অডভুৎ]) [তিতশ্চ] 
তৎ (তেজ) নারী (ভ্ত্রীরূপং ) অভভুৎ॥ [ অব্ৈতদবগন্তব[ম্ -ব্রহ্মণ: 
কোপে রজ-আধিক্যেন শিৰহ) চ তমঃপাধান্যেন তয়োঃ কোপেহপি রজ- 
স্তমোগুণাধিকাম্, তথাচ বিষুকোপন্ত চ পালকমুলত্বেন দহাধিকাবত্ুয়! এযা 
মহালল্ত্রীঃ ভিগুণেতি ধ্বন্ততে ; অতএবোজ্ং বৈকৃতিকরহন্তে--“সব্বদেষ- 
শরীরেত্যে! যাবিভূ তাইমিতপ্রভা । গুণ! স| মহ্থালস্ী; সাক্ষাম্মহিষ- 
মর্দিনী ॥” তত্রাপি রজংমদয়োরাধিকামস্াম্্- দেবানাং রজঃসহময়তাৎ 1১৩ 

তথায় [পুরাণান্তর-প্রসিদ্ধ কাত্যায়নাশ্রমে] প্রভামগুলে 
ত্রিভৃবন উদ্ভর্চুসত করিয়া, সেই সর্বদেবদেহনিঃল্যত অতুল- 
নীয় তেজ একাধারে সংমিলিত হইল; অনন্তর সেই তেজ 
নারীরপে পরিণত হইল । [ক্র্গা, শিব ও বিষু। যথাক্রমে 
রজঃ তমঃ ও সত্তবগুণ-ময়; সুতরাং তাহাদের কোপেও এ 
গুগত্রয়েরই প্রাধান্ত ; অতএব তাহাদের তেজঃসম্তৃতা 
মহালস্ীও ব্রিগুণময়ী; | বৈরুতিক-রহন্ত দ্রষ্টব্-_ অযিত- 
প্রভাময়ী যিনি সর্বদেবশরীর নিঃক্ত তেজে আবিভূণতা 
হইলেন, তিনি ব্রিগুগময়ী মহালন্ী-_ মহিষমর্দিনী] দেবগণ 
বরজঃসত্ব-প্রধান বলির! ত্ত্তত্তেজঃ-প্রান্ৃভৃতা! যহালক্ষমীও 
রজঃসত্ব-প্রধানা ]। ১৯৩ 



ছিতীয়-মাহাআ্যম্ ১.৩ 

যদভূচ্ছান্তবং তেজস্তেনাঁজায়ত তন্মুখম্। 
যাম্যেন চাঁভবন্ কেশা বাহবো বিষুুতেজসা ॥ ১৪ 
সৌম্যেন স্তনয়োযুখাং মধ্যধৈন্দ্েণ চাভব 1 
বারুণেন চ জজ্ঞোর ৭ নিতম্বতস্তেজসা ভূবঃ ॥ ১৫ 
[ হেজোবিতাগেন অঙ্গবিভাগমাহ ]--শান্তবং (শৈবং ) যৎ তেজ; 

অতৃৎ, তেন তন্মুথং ( তম্তা; মুখম্) অজাযর়ত [অতঃ স| শ্বেতানন৷ ]7 

মামোন ( যমসন্বন্ধিনা ) [ তেজম1] কেশা;, [তথা] বিষুতেজস। [অঙ্টাদশ] 

বাহ্বশ্চ [ অভবন্ ] [বিষ্োনাঁলবর্ণতয়া বাহবোহষ্টাদশ নীলা; 18১৪ 

শড়ুসম্বদ্ধীয় যে তেজঃ, তদ্বারা তাহার মুখমণ্ডল হইল, 
যমতেজে কেশপাশ এবং বিষুণতেজে [ অষ্টাদশ ] ব1ছু উৎপন্ন 
হইল [ অতএব তিনি শ্বেতানন৷ নীলভূজা। ]॥॥ ১৪ 
. , সৌম্যেন (চক্্রসন্বক্ষিনা) [তেজসা? [ অসাং ] স্তনযোঃ যুগ্ম (শুনদয়ং) 
[ জাতম্] [অতঃ সা! হশ্বেতস্তনমগ্ুল1] ; জগ (ইক্সন্বদ্ধীয়েন) [তেজস1] 
মধাং ( দেহমধ্যভাগ; ) অভবৎ[ অত; সা রক্তম্ধা ]; বারুণেন 
( বরুণতেজস। ) জঙ্ঘোর (জঙ্গবাভ্যাং মহিত৷ উন্ধা অথব| জঙ্ঘোর ইতি 
ভিন্নপদে ) [ অভবতাম্ ]; [ অতঃ স| নীলজভেবোর; ]; তথা ভুবঃ 

( পৃথিব্যাঃ ) তেজগ! নিশম্বঃ ( কটিপশ্চাস্তাগ্ঃ ) [ অভবৎ ] ১৫ 

চন্দ্রতেজে তদীয় স্তনদ্বয়, এবং ইন্দ্রতেজে দেহমধ্যতাগ 
হইল; [অতএব তিনি সুখেত-স্তনমণ্ুলা ও রক্তমধ্যা]) বরুণ 
মন মধ্যমৈদ্রেণ ইতি রুচিৎ। + জঙ্যোর ইতি; হগমঃ পা$ঃ। 



১১৪ . দেবী-মাহাত্ম্য-মধ্যমচরি ভ্রম 

: ব্রহ্মণত্তেজসা পাদৌ তদহ্ুল্যোইর্কতেজসা। 
বন্তুনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ॥ ১৬ 
তশ্যাস্ত দন্তাঃ সম্ভৃতাঃ গ্রাজাপত্যেন তেজসা। 
নয়নত্রিতয়ং জজ্ঞে তথ। পাবকতেজস! ॥ ১৭. 

তেজে জঙ্ঘ! ও উরুদ্বয় হইল ) অতএব তিনি নীলজজ্ঘোরু ] 
এবং পৃথিবীর তেজে তদীয় নিতম্ব উৎপন্ন হইল ॥ ১৫ 

ব্রঙ্গপঃ হেজস [ তন্যাঃ] পাদো (জাতৌ!; [অতান্তো রক্ত; তথাচ-- 
শ্বেতানন| লীলভূজ। ুখেততন্তনমণ্ডত1| রক্তমধ্যা রত্তপাদ। নীলজক্্বোর- 
রুম্মদ।। হুচিএজঘন। চিত্রমাল্যান্বরবিভূষণা। চিজ্ঞাগুলেপন! কাণ্িরপ- 
সৌভাগ্যশালিনী ইতি বৈকৃতিক-রহল্যে ভুষ্টবাম। এবৰ ব্পেণানেন 
তদ্ান্ত্রিগপং শুচিতম্); অর্কতেজস। (শধ/তেজ্স1) তদন্গুলাঃ পোনগুলাঃ 
[জাতাঃ 1; [ অষ্টানাং ] বঙগনাঞ্চ তেজসা ] করামুলাঃ [ জাঙা; ]; 

কৌবেরেণ ( কুবের-সন্বদ্ধিন! ) [ তেঙ্গল। নাসিক! চ জাত! ] ১৬ 

ব্রহ্মার তেঞ্ছে পদদদ্বয়, সুর্যের তেজে পদাঙ্থুলি, বসছুগণের 
তেজে করাহুলি এবং কুবেরের তেজে লাপিক। হুইল ॥ ১৬ 

তস্ণঃ দন্তাস্ত প্রাজাপত্যেন তেঙ্জনা (দক্ষাদিতেক্গন। ইতি বামনপুরাণ- 
দর্শনাৎ) সম্ভৃতা; ; [ তেন ব্রন্মগন্তেঙ্গদ! পাগাবিত্যনেন ন বিরোধ? ]। তথ! 
পাবকতেজস। ( বহ্তেজস। ) নয়নত্রিতয়ং জজে (জাতম্) ৪৮৭ 

দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে তাহার দস্তমকল সমুদ্ূত 
হইয়াছিল এবং বহ্নিতেজে নেত্রত্রয় উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ১৭ 



দ্বিতীয়-মাহাত্ম।ম্ ১১৫ 

ভ্রবৌ চ সন্ধ্যয়োস্তেজঃ শ্রবণাবনিলস্য চ 1৯ 
অন্যেষাঞ্চেব দেবানাং সম্ভবস্তেজসাং শিবা ॥ ১৮ 
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশি-সমুস্তবাম্। 
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষান্দিতাঃ ॥১৯% 

সন্ধায়ো; ( সায়ংপ্রাভগ্ত্রৈবণিকবন্দনীর- দেবতয়োঃ) তেজ; [তগ্ঠাঃ] 
ত্রবৌ [ অভ্ুতাম্; অত্র কারণস্য কর্তৃ্বিবক্ষা। ]; অনিলন্য চ (বায়ো? ) 
তেজং [ তস্যাঃ ] শ্রবণ (কর্ণো) [অভূভাম্ 1; অগ্যেষাং (উক্তানাঞচ 
বিশ্বকন্ধপ্রভৃতীনাং ততোহচ্ছেযামনুত্তানাঞ্চ ) দেবানাং তেজনাং | হু] 
সম্তরঃ (সমুদয় একশরীরাজ্মন! পরিণাম ইতি যাবৎ) [সা] শিবা 
( সর্বমঙ্গল| দেবী ) [জাতা। ]। [এতেনাস্যা দেহস্য অভৌতিকত্বমুক্তম্]॥১৮ 

[ ট্রবণিক বন্দনীয় প্রাতঃ ও পায়ং ] সন্ধ]াঘয়-দেবতাঁর 
তেজ; ত্র্য়ূপে, বাছুর তেজঃ কর্ণদ্বয়র্ূপে, এবং [ বিশ্ব 

কর্মাদি] অন্তান্য দেবতাগণের তেজ: একীভূত হইয়া শিবা- 
( সর্ধধমঙ্গল! দেবী ) রূপে পঙ্িণত হুইল [ অতএব দেহটি 
ভৌতিক নহে ]॥১৮ 

ততঃ ( দেব আবির্ভাবানগ্ুরং ) সমন্তদেবানাং তেজোরাশিসমুস্তবাং 

তা (দেবীং) বিলোকা মহ্ষার্দিতাঃ ( মহিযাহরনিগীড়িতা:) অমরা; 
স্পা সপ সখ জা কা খাপ আপাত ৮ শপ 

*  শ্রবণে অনিলম্য চ ইতি বা পাঠঃ 
৯ অতঃপরং কচিৎ-_সততে। দেবা দছুত্তন্য শ্বানি দ্বান্তাযুধানি চ। 

উচু এঁর জয়েতুাচ্চৈ অর়ন্তীং তে জয়ৈধিণঃ॥” পোকোহয়ং দৃষ্তে । 
কেচিচ্চ “ততো দেব দছুত্তমো ্বানি শ্বান্তাযুধানি চ" ইত্য্ধমাত্রং পঠসতি। 

পপ | পপ আত শশী পাশ শপ পপি পট পপ 



১১৬ দেবী-মাহাত্ম্য-মধ্যমচরি ত্রম্ 

শূলং শুলাদ্ বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্তৈ পিনাকথৃক্। 
চক্রঞ্চ দত্তবাঁন্ কৃষ সমুগুপান্ত * ব্চক্রুতঃ ॥ ২০ 
শঙ্ঘঞ্চ বরুণঃ শক্তিং দদৌ তস্তৈ ভৃতাশন£। 
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপূর্ণে ণ' তথেষুধী ॥ ২১ 

( দেবা) মুদং (হর্ণং) প্রাপুঃ। [বক্ষাদিধু বিদ্বমানম্বতেজসৈৰ 
ভগবতী আবিকতেতি ভাৎপর্য্যমূ। এবমাযুধদান্মপি বোধ্যম্ ] 1১৯ 

অন্তর সর্ব দেবগণের তেজোরাশি-সম্ভূতা সেই দেবীকে 
দেখিয়৷ মহিষাম্ুর-নিপীড়িত দেবগণ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন ॥১৯ 

পিনাকধূক ( মহেম্বরঃ ) [ স্বকীর়াৎ | শুলাৎ পুলং (শূলাস্তরং ) বিনিধৃয 
( নিঃসার্ধয ) তৈ [ দেব্যৈ ) দদৌ ; কৃষ্ণ; (বিধুঃ) শচক্রতঃ (সচত্রাৎ সদর্শ- 

নাৎ) চজং [ চকারাদগদ।মপি, বৈকৃতিকরহস্যে গদয়ৈব সহ অষ্টাদশ মুধ. 
সংখ্যাপুত্তিশ্মরণাৎ ] সমুৎপান্ত (জনয়িত্ব!) দত্তবান্। [এতেনাসা। অস্ত্রাদীনাং 

দেবাযুধসমুদ্তবানাম্ অলৌকিকত্দ্ অভভুতশকিত্ব্চ দশিতম্] 0২৭ 

মহাদেব শুল হইতে শৃূল নিফ1সিত করিয়া এবং কৃষঃ স্বীয় 
চক্র হইতে চক্র [ও গদ! হইতে গদা] নিষ্কাসন করিয়।দেবীকে 
দান করিলেন [ অর্থাৎ অস্ত্রগুলি দিব্য ও অদ্ভুতশক্তি ]॥২* 

বরুণ শঙ্খঞ্চ ( শঙ্থাছিনিদ্ষ্োভার্থ: একমুস্তরত্রাপি) হছতাঁশনশ্চ (বি?) 
তস্যৈ শত্তিং ( শল্যাথাম্ অন্ত্রবিশেষং ) দদৌ; মারুতঃ ( পবনঃ) চাপং 
( ধনুঃ) তথা বাপপূর্ণে ( অক্ষরবাণপূর্ণে) ইবুখী ( তণৌ ) দত্তবান্। ২১. 

সপ পি | পার এ জন শপ শপ 

লে & সমুৎপা্ ইতি কেচিৎ। ৭ বাণপূর্ণে | ইতি বা পাঠ। 



দ্বিতীয়-মাহাত্মাম্ ১১৭ 

বজমিন্দ্রঃ সমুণ্পাগ্ * কুলিশাদমরাধিপঃ 1 

দদৌ তন্তৈ সহতআক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্ গজাৎ ॥ ২২ 
_ কালদপ্াদ্ যমে৷ দণ্ড পাশধানৃপতিররদৌ । 

প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা কমগুলুম্ ॥ ২৩ 
বরুণ শন হইতে শঙ্খ [এবং পাশ হইতে পাশ] নিষ্কাসন 

করিয়। তাহাকে দান করিলেন ) আর অগ্নি শক্তিনামক অস্ত্র 

এবং বায়ু ধন্থঃ ও অক্ষয় বাণপূর্ণ তুণীরদ্ধয় দিলেন ॥ ২১ 
অমরাধিপঃ (দেবরাজ ) সহস্বাঙ্গ; (সহত্রলোচন? ) ইন্দ্র; কুলিশাৎ 

( স্ববস্ভাৎ ) বস্ত্র সমুৎপাগ্ত ( আবুষ্য) (তথা] ররাবতাৎ গজাৎ (দেব- 
হস্তিন; সকাশাৎ ) ঘণ্টাং চ ( ঘণ্টায়। ঘণ্টামুৎপাছ্য ) তো দদৌ ॥ ২২ 

' দেবরাজ সহম্রাক্ষ ইন্দ্র স্বকীয় বর হইতে বজ্র উৎপাদন 
করিয়া! এবং এঁবাবত গজের [ গলস্থিত ] ঘণ্টা হইতে ঘণ্টা 
নিফাসন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ২২ 

যম; ( অস্তকঃ) কালদণ্ডাৎ দণ্ডং ( কালদণ্ডং ) [ সমুৎপাগ্ তন্যে দরদ 
ইতি শেষ; ] অনুপতি; (জলাধিদেব:ঃ বরুণশ্চ ) পাশং ( পাশাখ্যমন্তরং ) 
! পাশাদুৎপাস্ত ][ তন্যো দদৌ। গ্রজাপতিঃ (প্রজানাং পতি: কমলাননং 
ব্রন্ধী) অক্ষমালাং ( জপমালাং ) কমণগুলুং [ অক্ষমাল।-কমগুলুক্ামুৎপাঞ্থ | 
চ দদে [রন্ধাক্ষমালাং কমগুলুমিতি বামনপুরাণদর্শনাৎ 2 ২৩ 

শী সপ আশ প্ঞরপ্পয আরজ আপ এ শশা পপ পা আস্ত. 

গু সমুৎপাট্য ইতি ব পাঠ। 

জল 



১১৮ দেবী-মাহাত্মা-মধ্যমচরিত্রম্ 

সমস্তরোমকৃপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকরঃ। 
কালশ্চ দত্তবান্ খড়ীং তন্তাশ্চন্মম চ *% নির্মলম্ ॥২৪ 

ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে । 
চুড়ামণিং তথ দিব্যং কুণডলে কটকানি চ॥ ২৫ 

যম কাল-দণ্ড হইতে দণ্ড, জলাধিপতি বরুণ পাশ হুইতে 
পাশ, আর প্রজাপতি ব্রঙ্গ। অক্ষমাল ও কমখডলু হইতে 
অক্ষমালা ও কমগ্ডলু নিষ্কাসন কয়িয়া তাহাকে দিলেন ॥২৩ 

দিবাকরঃ (হু্যাঃ) [তন্তাঃ দেব্যাঃ | সমস্তরোমকুপেষু নিজরশ্রীন্ 
[ স্বকিরণাভুৎপাদ্ধ ] দদৌ; কাল: ( নিমিষাগ্ন্তিমানিনী দেবতা ) তল্যাঃ 
( তশ্ত্রৈ) খরগং ( অনিং ) নিশ্মলং (হ্বচ্ছং ) চর্ম চ (ফলকং) পত্তবান ২৪ 

দিবাকর দেবীর রোমকৃপসমুহে রশ্মি হইতে রশ্মি 
উৎপাদন করিয়! এবং নিমিষাদি কালাভিমানিনী দেবতা 
এইনূপে খড়গ ও নিশ্মল চর্ম (ঢাল ) দান করিলেন ॥ ২৪ 

ক্মীরোদশ্চ অমলং (নির্ধবলং) হারং ( মুক্তাছারং ) অজরে ( নিহানুতনে ) 
অদ্বরে (বস্ত্র) [তথা] দিব্যং (অলৌকিকং) চূড়াসণিং 'শিরোরক্ং) কুণুলে 
( কর্ণা্তরণে ) কটকানি ( বলয্ানি চ) শুভ্রং (নিষ্ষল্** ) অর্ধচন্ত্রং 

_ক্ষীরোদ সমুদ্র ডাহাকে নির্ধ্ল হার, সদা নূতন বন্য 
সপ সা পিস ২ শি স্পি শী পাদ সি 

ক তি্তৈ ইতি হগমঃ পাঠ:। 



দ্বিতীয়-মাহস্ম্যম্ ১১৯ 

অদচন্দ্রং তথা শুত্রং * কেমুরান্ সর্বববাহুষু ॥ 
নৃপুরৌ বিমলৌ তদ্বদ্ গ্রৈবেয়কমন্ত্তমম্। ২৬ 
অন্বরীয়ক-রত্বানি + সমস্তান্বগ্ুলীষু চ॥ 
বিশ্বকর্মা দদৌ তস্তৈ পরশুঞ্াতিনির্লমূ। ২৭ 
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেগঞ্ দংখনম্ ॥ 

( তদাকার-ললাট হুষণবিঠ্ষেং) তথ! লর্বাবাভযু কেযুরান ( অঙ্গদানি) 
বিমলৌ ( ক্ফুউকিরণৌ। ) নুগুরৌ (ম্তীরৌ) হদ্বৎ ( পূর্বববৎ বিমলমিত্যর্ঘঃ ) 
অনতুমং (নান্তি উদ্তমং যম্মৎ, সর্কোৎিবৃষ্টমিত্যর্থ;) গ্রৈবেরকং (প্রীবাভ- 
রণং) দমস্তাহ অঙ্গুলীধু অনুবীয়করত্বানি ।অঙ্গুলীয়কুষণমুখানি “জাতৌ 
জাতো যহৎনুষ্টং ত্রত্বমভিধায়তে" ইতি স্মরণাৎ) চ দদৌ॥ [অশুলীয়ক- 
রত্ুদনান্ত: ক্ষীয়োদকর্কমিতি কেচিৎ 1) 1 তখ।] বিশ্বকর্মা] ( দেবশিলী ) 
তন্তৈ (দেবো) অতিনিশ্মলং পরশুঞ্ণ (কুঠারঞজ ) অনেকরূপাণি অস্ত্রাণি তথা 
অভেগ্ঠং ( ছেন্.মশকা:) দংশনং (কবচং) চ দদৌ (চুড়ামণাদি কবচ- 

দিব্য তি কণাভরণ, বলয়, নিফলঙ্ক অর্দচন্ত্র ( ললাট- 
ভূষণ ), বাহুসমূছে কেয়ুর (বা), নির্ঘল নুপুর, উৎকৃষ্ট 
.শ্বীবাভরণ, আর অন্ভুলিসমূহে উৎকৃষ্ট অন্নুরীয় প্রদান 
করিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে অতি নির্শল কুঠার নানাবিধ 
অন্ত. এবং অতেগ্য দংশন (বর্ম) দিলেন ॥ জলসমুদ্র তাহাকে 

* দিধামিতি বা পাঠঃ + অঙ্ুলী়করক্বানীতি বা পাঠঃ। 



১২০ দেবী-মাহাত্ম্-মধ্যমচরিজ্জম্ 

অগ্লানপন্কজাং মালাং শিরন্থ্যরসি চাপরাম্। ২৮ 
অদদজ্জলধিস্তস্তৈ পঙ্কজঞ্চাতিশোভনম্। % 
হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্বানি বিবিধানি চ। ২৯ 
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ ॥ 
শেষশ্চ সর্ধবনাগেশো মহামণিবিভূষিতম্। ৩ 
নাগহারং দদৌ তন্তে ধত্তে যঃ পৃথিবীমিমাম্। 

দানাস্ত: বিশ্বকর্্মকর্তুত্মিতি চ কেচিৎ মন্যন্তে ) ॥ জলধি; ( জল্সমুদ্রঃ) 
তন্তৈ [ একাম্] অল্লানপন্কজাং অয্লানানি পঙ্কজানি যদ্যাং তাদৃশা ) মালা 
শিরসি, অপরাঞ [ মালাং ] উরসি (বঙ্ষমি ) চ অদদৎ ( অদদাৎ) (তথ! 

অতিশোভনং পঞ্কজং (লীলাকমলং ) চ [ অদধাৎ, অল্নানেতার্ভ্য 
পঙ্কজদানাত্তং জলধি; কর্তা] | হিমবান্ ( হিমালয়গিরি: ) বাহনং 
সিংহ) বিবিধাশি রানি চ [দদৌ]); ধনাধিপ; ( কুবের:) মুরয়া 
( অমূতেন ) অশুন্ঠং ( সদাপূর্ণং) পানপাত্রং দরদ ॥ ঘঃ ইমাং পুথিবীং ধত্ে 
( ধারক়্তি ) [ সঃ] সর্ন।গেশ? ( সর্বানাগাধিরাজ;) শেষশ্চ ( অনস্তশ্চ ) 
তস্যৈ ( দেবো] ) মহামণিবিভূষিতং নাগহারং দদৌ॥ অন্টৈঃ অপি হরৈচ 

মন্তকে ও বক্ষোদেশে সদাপ্রফুল্প একগাছি পল্মমালা, আর 
হস্তে একটি পরমন্ুনার লীলাকমল দান করিলেন ॥ হিমালয় 
তাঁহাকে বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ব দান করিলেন; ধন- 
পতি পতি কুবের ন্ুধায় সদ- -পূর্ণ পানপাত্র প্রদান করিলেন ॥ 

অদদাৎ ইতি হু সুগম পাঠ; | 
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অন্যৈরপি স্ুরৈদেবী ভূষণৈরাঘুধৈস্তথা ৷ ৩১ 
সম্মানিতা ননাদোচৈ? সাউহাসং মুহুমু ছঃ ॥ 
তস্তা নাদেন ঘোরেণ কৃতস্সমাপুরিতং নভঃ। ৩২ 
অমায়তাত্মহতা। প্রতিশব্দো মহানভূঙ্চ || 

( দেবৈঃ ) ভূষণৈ; তথ! মাহুধে, ( অঙ্টৈ) সন্মানিত! (সতী ] সাউহাসং 

( মহাহা নহি 5ং) মুহদুহ্ঃ উচ্চৈঃ ননাদ (জগঞ্জ চ) | [১1 তশ্াঃ ঘোরেপ 

( ভীধণেন ) অমায়ত| (ম'য়তে অনয়েতি মা পরিমাশং তাং যত। গচ্ছতা 

মায়ত।; ন মায়ত। অমায়ঠা মমিতেনেতার্থ;) অতিমহতা নাঁদেন গর্জনেন 

পু ( মন্তং ) নভ: (আকাশ; ইবর্লোক ইত্যর্থ:) আপুরিতম্ (ব্যাপ্ুং) 

খিনি এই পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই নাগরা অনস্ত 

উহাকে মহামণি ভূষিত নাগহার দিলেন ॥ অন্যান্ত দেবগণ- 
প্রদত্ত ভূষণ ও অস্ত্রে সম্মনিতা হইয়া! তিনি অট্রহাস সহকারে 

বারুংবার উচ্চৈঃস্বরে গঞ্জন করিতে লাগিলেন ॥ তাহার 

ঘোরহর অপ্রিমিত অতিমহৎ গঞজ্জনে সমগ্র নভোমগ্ল 

পরিব্যাপ্ত হইল এবং মহান্ প্রতিধ্বনি উখিতহইল ॥ সমুদয় 
লোক ক্ষ হইল, সমুদ্র সকল কম্পিত হইয়া উঠিল, পৃথিবী 

শ পাপা শিক সপ ০ পচ শপ খাপ পপর ০৫ পর পা পাশ 

(0. অনেন প্রধানত অষ্টাদশতুজাপি সহতভু্গ। চৈথ! ইতি ত ুচিতমূ। 

তথাচ-_বৈকৃঠিকরহস্তে “অষ্টাদশতৃজ। পুজ্যা স সহম্রভুজা সতী?" 

অষ্টাদুশভূজধার্যাণাং বিশযোক্তেঃ সামান্যতং অস্তৈরপি দেবৈরাযুধৈরি- 

তক্তেশ্চেতিভাবং ৷ তন্রৈব “আযুধান্ত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরত্রমাৎ 

অক্ষমাল৷ চ কমলং বাঁণোহসি; কুলিশং গদা। চত্রং ভ্রিশুলং পরও, 
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চুক্ষুভূঃ কলা লোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে | ৩৩ 

চচাল বন্ুুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরা; ॥ 
মহান্ প্রতিশবঃ (প্রতিধ্বনি; ) অভৎ ॥ সকলা;ঃ লোকাঃ ( ডুবনানি ) 
চক্ষুহ্; ( ক্ষোভমাপুঃ) সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে (কম্প্মাপুঃ); বস্থধ| 
(ধরিত্রী) চচাল, সকলাঃ মহীধরাশ্ ( পর্দতাশ্চ ( চেলুঃ চকম্পিরে ॥ 

টলমল করিতে লাগিল এবং ভূধরগণ কম্পিত হইল ॥দেবগণ 
হ্₹তরে সেই প্রিংহবাহিনীকে কহিলেন-_"তুমি জয়লাভ .. 
শঙ্দৌ ঘন্টা চ পাশকঃ। শক্তি দণ্ড শ্চ্জ চাঁপং পানপাএং কমণ্ুলুঃ। * 
অলঙ্কৃত-ভুজামেভিরাযুধৈ; কমলাননাম্। দর্ববদেবময়ীমীশাং মহালক্ী- 
মিমাং নৃপ। পুজয়ন সব্লোকানাং ন দেবানাং প্রভুরবেৎ ॥” ইতি। এবং 
স্ব্নপাধুধৈরস্তা! ব্রাঙ্মীত্বং বৈষবাৰং প্রিগুণাত্্ নববমুলততশক্তেরয়ং প্রাছু- 
ভাবস্তৎলমান ইতি চ হুচিতম্। যগ্যপ। ব্রহ্মাদীনামিল্সাদ'নাক শরীর।- 

নিক্ষাণ্ঠতেজে। দেবীনিগ্রহকপেণ অভিব্যন্তমানৎ আয়ুধানিচ দেখৈ; স্বশ্ব- 
শূলাদিভ্যে। বিনির্গমব। দগানি ইত্যেবোস্তম্, তথাপি দেবাশ্ল/ংশ। এব 
তত্তদ্দেবপালনীয়ৈকদেশপালনশক্তিত্বেন ঘে দেবা! নিবেশিভান্তে এব 
মহিষবধেন সর্বলোকরক্ষণায় পুনরেকীডয় দেবাকপং প্রাপ্তাঃ। এবং 
তদায়ুধা; নিঙ্রশক্তাংশ। অগীতি বোধাম্। লক্দীতন্ত্রেহপি শরং প্রতি 
লক্্বীবচনালি “মহালঙ্্ীরহং শত পুন; স্থায়ছুবেই দুরে । হিতায় সর্বধ- 
দেবানাং জাত] মহিদ্মন্দিরটী। মদীয়া; শত্তিলেশ। যে তশুদেবশরীরগা; । 
ধৃতং ময়। তে: সন্তৃতৈ রূপং পরমশোভনম্। আমুধানি চ দেবাশাং যানি 
যানি হুরেখবর। মচ্ছন্তর়স্তদাকারাণ।াধালি মমাভবন্গিতি স্মর্তব্যম্ | 
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জয়েতি দেরাশ্চ মুর্দা তামুটুঃ পিংহবাহিনীম্। ৩৪% 

তুষ্ট বুমুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্াতবমূর্তয়ঃ 
ষ্ট। সমস্তং সংক্ষুব্ধং ত্রেলোক্যমমরারয়ঃ | ৩৫ 

সন্নদ্ধাখিলসৈন্তাত্তে সমুত্তস্ুরুদায়ুধাঃ । 
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাস্ত্ররঃ | ৩৬ 

দেবা; (ইল্প্াগ্তাঃ) দুদ] (হর্ষেশ) তাং সিংহধাহিনীং বহঠাতি বাহ; নিংহ 
এৰ বাহ, পিংহবাহ; ততঃ প্রশংসায়াং মহার ইন্) 'জয়' ইতি উচু 
[ যদ্ঝ। 'জয়। হতি নাম চু) ; মুনয়ণ ভক্তিনস্্রাসমুদ্ধয় (ভক্ত! নগ্ঃ 
আক্ম অঞ্চঃকরণং মুঠি শগারপঃ যেষ!ং তথ )1 এতেন কাহিক-বাচিক- 
মাননিক-প্রবণহমুক্রম ]7 [সন্তং ) এনাং (দেবাং) তুষ্ট ,বুঃ॥ সন্গন্ধাথখিল- 
পৈন্যা; (সন্নস্ধাণি নিবদ্ধকরচাশি যেষাং ভাদৃশাঃ) তে (প্রনিদ্ধাঃ) অমরারয়ঃ 
( অন্গরাঃ) সমণ্তং ধৈলোকাং সংঙ্ুকং (বাকুলীতৃতং) দুষ্ু। উদাযুধাঃ 
(উষ্ণ গরাস্থাঃ) | ন*1 [ যুদ্ধায় ] সনুত্তন্ুঃ ॥ মহিযান্রঃ পোধাৎ "আঃ এতৎ 

কর” [ অথবা তাহাকে জয়া নাম দিলেন ] এবং ভক্তিতরে 
চিত্ত ও দেহ আনত করিয়! মুনিগণ তীহার স্তব করিতে 
লাগিলেন ॥ [ দেবীর লিংহনাদে ] সমগ্র ত্রেলোক্য সংক্ষু্ 
হইয়াছে দেখিয়া, অদ্থর-সৈম্ভগণ কবচ পরিধানপূর্ব্বক অস্তর- 
শন্্র লইয়া ঘুদ্ধার্থ সমুখিত হইল ॥ মহিষান্থুর ক্রোধভরে “আ: 

শপ সস আতপ এ. পাপ পপ শি পা পপ শপ এ. পাপা টিন ররর 
* জয়েতি চ মুদা দেবাস্তামুচুঃ সিংহবাহনাম্ ইতি কচিৎ। 

পপ পট 
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অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরন্ুরৈবৃ্তিঃ ॥ . 
স দদর্শ ততো! দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা | ৩৭ 
পাদাক্রান্ত্যানতভুবং কিরীটোল্লিখিতান্থরাম্ ॥ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধন্ুজ্যা-নিংস্বনেন তাম্ ॥৩৮ 
দিশো ভূজসহজেণ সমন্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্ ॥* 

কিম?” ইতি আভাব় (উজ্জ।) অশেষৈ; ( অসংখতৈঃ) অহরৈং বৃতঃ 
(বেহিতঃ) [সন্; তং শব্ম্ অভ্যধাবত (অভিমযৌ) [ দুতাপ্রেরশাদিরপাং 
সমরনীতিমনাদূতা আদাবেব দল্তবশাৎ বুদ্ধে প্রবন্ুনাৎ কপেণাপি ওমোময় 
ত্বাচ্চ মহিযাহরপ্ত হমোময়ন্থমনেন সুচিতন; রজঃসবাধিকার ,দেব্যাণ্চ 
তদ্ধমু তমুক্ষম্ ]। তওঃ সঃ | মহিবঃ ) ত্ষা। (কান্ব। ) বাপ্তলোকত্রয়াং 
পাাক্রান্তা! (পাদয়োরাক্রমণেন ) নতড়বং (নআঅ€ভবহ্ঞরাং। কিরীটে।- 
লিখিতাশ্বরাং (কিরাটেন উলিবিত: দুম অদ্ধরমাকাঁশ: যয়! ভাদৃশীং ) 
ধনুর্দ/নিঃঘনেন (চাপারমৌবাশবেন) ক্ষেভিতাশেহপা হালাং । কম্পিত" 

একি ?* এই ধলিয়া অসংখ্য অসুরসৈন্তে বেষ্টিত হইয়া] সেই 
শবাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ সে দেখিল, দেবীর কাস্তিতে 
ব্রিভৃবন উজ্জলীকৃত হইয়াছে, পদতরে ধরা অবনত হুইয়! 
পড়িয়াছে, কিরীট গগনম্পর্শ করিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কার শবে সমস্ত 

* অতঃপরম্--অষ্টাগীতিসহশ্রেণ সখীভিঃ পরিবারিতাম্ ইত্যর্দং ক্ধচিৎ। 
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ততঃ প্রধবৃতে যুদ্ধং তয়া দেব্যা স্থর্বিষাম্। ৩৯ 
২ শপ 

শত্রানত্ৈ* বধামুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্। 
মহিষাস্থরসেনানীশ্চিক্ষুরাখ্যো মহান্ুরঃ ॥ ৪০ 

চি 

যুযুধে চামরশ্চান্বৈশ্চতুরঙ্গ বলান্বিতঃ ॥ & 
নকলরসাতলাম্) উজনলহস্রেণ সমন্তাঁৎ (লব্ণভ:) দিশ; বাপ্য সংস্থিতীং 
তাং দেব, দদর্শ | ৩৯ তয়! দেবা! [সঙ সরছিষাং / অনগরাণাং) 

বছধামুক; । বহুশঃ ক্ষিপ। ) শস্তাস্্ে: (শঙ্ত্রে, অক্ষেপো; খডগাদিভিঃ 
করছ, অশ্রু, ক্ষেপো: শরাদিভি অথবা শক্ত্ং কেবলম্ ; মন্বধুক্তং ষং 
তেস্থন) আদ পিতপিগগুরং (আআ স্মস্তাৎ দাঁপিতং দেঠাতিতং দিশামস্তরং 
মধ্যমান্তরালং যত্র ত২) ঘুদ্ঈং প্রবৃতে (প্রবৃদ্থম)॥ মহিযান্রর সেনান: 
( ম'হ্যাসরস্যা মেনাধিনাথ;) চিগ্গুরাখায; (চিক্ষুরনাম। ) মহানুরঃ [ তথা ] 
চামরশ্চ (চামরনামান্থরশ১) চতুরঙ্গবলানিভঃ ( হন্ত/শ্বরখপদ1তিভিঃ 

রসাতল সংক্ষুব্ধ হইয়াছে এবং তূজসহন্ে দিত্গুল পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছে ॥ অনন্তর সেই দেবীর সহিত অন্থরগণের যুদ্ধারস্ত 
হইল? নানাভাবে বিক্ষিপ্ত অন্ত্রশস্ত্রে দিগস্তর প্রদীপ্ড হইয়া 
উঠিল ॥ [হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি সমন্বিত] চতুরঙ্গ সেনাসহ 
মহিষান্থুরের সর্বসেনাধ্যক্ষ মহা্ুর চিক্ষুর এবংচামর অন্তান্ত 

_, * শাস্ান্্িরিভি পাঠ। আমুধশান্্ে যানি যাস্থাক্তানি অগ্রানি তৈ:1 
$ বুধুধে চামরশ্চান্ঃ ইতি কচিৎ। 
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রথানামধূতৈঃ ষড় ভিরুদগ্রাখ্যো মহাস্থরঃ ॥ ৪১ 
অধুধ্যতাযৃতানাঞ্চ মহত্রেণ মহাহনুঃ ॥ 

পঞ্চাশদ্ভিশ্চ নিধুতৈরসিলোমা মহাসুরঃ। ৪২ 
অযুতানাং শতৈঃ ষড় ভি্বা্ফচলো যুযুধে রণে ॥. 

গজবাজিসহল্মৌঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ । ৪৩% 
অঙ্গৈরহ্থিত.) [ন্] অন্ঠৈঃ | প্রধানদৈতো" আস্ত? যুবুধে ॥ উদগ্রাথ। 
(উদগ্রনাম।) মহান্র রখানাং ড় ভি; অধুতৈ' (হিসহন্ ) [আঅন্বিতা 
[ অধুধাত )1] মহাহমুঃ | রখানাম্। অধুঠানাং সহসেশ ( রণকোটা1) 
[অস্থিত” ] অধুধ্যত॥ বহাহুরঃ অপিনোম! [ রথান!ং ] পঞ্চাশদাছি 

নিধুঠেঃ ( পঞ্চকোটিভি: ) , দহ মিলিত | [বুধুত্ধ, বাঞ্চলঃ [রথানাঘ] অধু- 
ভান" বড়ি, শটঠ ধেষ্টিলক্ষে) [ অখিত; ] রণে যুবুধে ॥ পরিবারিতঃ 

অন্থরগণসহ মিলিত হুইয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উদগ্র নামক 
মহান্ছুর ষষ্িসহম্র রথ এবং মহাহমু নামক অন্তর কোটি রথ 
লইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ মছান্থুর অসিলোম! কোটি 
রথখসহ এবং বাঞ্চল বষ্টিলক্ষ রথসহ যুদ্ধে গ্রবুস্ত হইল ॥ 
পরিবারিতনাম] অসুর সহম্ম সহ হস্তী অশ্ব এবং কোটি 

.* গজবাজিলহতৌঘৈরনেকৈরগ্রদর্ন: ইতিবা পাঠঃ। ততশ্চ 
'ভিধশ্চাতুগ্রবাধ্যশ্চ ভ্রিনেঙ্শ্চ মহাবল?।” ইত্যধিকং কেচিৎ। 



দ্বিতীয়-নাহাত্মযুম ১২৭ 

বুতো রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তন্মিনযুধ্যত ॥ 
বিড়ালাক্ষো« হযুতানাঞ্চ পঞ্চাশঙিরথাযুতৈঃ | ৪৪ 
যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ 
অন্যে-6 তত্রাযুতশো। রথনাগহয়ৈবৃর্তীঃ | ৪৫ ৭" 
যুযুধুঃ সংযুগে দেব্য। সহ তত্র মহানুরাঃ ॥ 

( তম্নীমা! অহুরঃ) অনেকৈঃ ( অসংখোঃ ) গজ্বাজিসছত্রে ২ (গজবাজি- 
সহবৃন্দৈ; ) রখানাং কোটা। চ বৃতঃ (বেষ্টিতঃ ) তশ্মিন্ যুদ্ধে অধুধাত ॥ 
অথ বিড়ালাক্ষ; [ পদাতীনাম্] অধুতানাং পঞ্চাশদূভিঃ [তথ ] রখীনা্ 
অধুতৈঃ পরিবধারিত; (পন্িবিতঃ মন্) তত্র সংঘুগে (বুদ্ধে) বুযুধে | 
তত্র (তেমু) অন্যে চ মহাহ্রা; অধুভশঃ ( অনুতৈরধুতেঃ) রথনাগহয়ৈঃ 

( রথহপ্তিতুরগৈ? ) বৃতাঃ [ বেষ্টিতাঃ সন্ত; | তত্র ( তন্মিন্ ) সংঘুগে (যুদ্ধে) 

বুথে পরিবৃত হইয়! যুদ্ধ করিতে লাগিল।। বিড়ালাক্ষ 
পঞ্চাশৎ অধুত পাতি এবং দশলহজ রথে পরিবৃত হুহয় 
সেই রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ অন্তান্য অসংখা মহাস্ুর 
রথসহ্ হস্তী ও অশ্বগণে বেষ্টিত হইয়। তথায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইল। সেই যুদ্ধে মহিযাস্থর কোটি কোটি সহজ রথে, গজে 

শপে পশলা পাপী | পল বপিশপপপিািসপসআাস্ছি শশী জলা পালা ০ জআ্ পাণ পা? 

* বিড়ালাখ্য ইতি বিড়াল্লাখ্য1 মহাদৈতাঃ ইতাদি চ কেঁচিৎ। 
1 ইতঃপুর্বং-_বৃতঃ কালে! রখানাঞ্চ রগে পঞ্চশ তাযুতৈঃ | 

যুধুধে সংযুগে তত্র তাবস্তিঃ পরিষারিতঃ ॥ কচিৎ প্লোকোহয়ং দৃষ্ভতে 
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কোটিকোটিসহত্ৈস্ত রথানাং দস্তিনাং তথা । ৪৬ 

হয়ানাঞ্চ বৃতে। যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিযা সুরঃ ॥ 
তোমরৈভিন্রিপালৈশ্চ শক্তিভিমুসলৈস্তথা ৷ ৪৭ 

যুযুধুং সংযুগে দেব্যা খড়গৈঃ পরশু-পটিশৈঃ ॥ 

কেচিচ্চ চিক্ষিপুঃ% শক্তী; কেচিত পাশাংস্তথাপরে।৪৮ 
দেবা সহ যুধুধুং ( যুযুধিরে )। তত্র যুদ্ধে মহিষাতুরঃ রথানাং তথ! দঃস্তনাং 

হয়ানাঞ্চ [ প্রহঠোকং | কোটকোটি-সহশৈত বৃতঃ (বেষ্টিত) [যোদ্ধ.ম্ 
অবন্থিতঃ ] অভৎ॥ [ সর্বোহপি চিক্ষুরাগ্া? তে] তোমরৈঃ ( সর্বলাদিভি:) 
ভিন্দিপালৈঃ ( হস্তক্ষেগালগুড়বিশেষৈঃ) যুমলে; ( লৌহা গ্রদতৈঃ ) শক্তিভিঃ 
(শল্য) তথ! খড় গৈ; (অদিষ্িঃ) পরশপদিশৈ? (গরশুতিঃ কুঠারবিশেষৈং 
সহিতাঃ পিশাঃ বিশ্টীর্থ ভাবিশেষ।; তে? ) সংবুগে দেবা | সহ ] মুুধুঃং ॥ 
[ দেবীং হ&ং ] কেচিৎ [ অন্ুবাঁঃ ] শজীঃ, কেচিচ্চ পাশান্ চিক্ষিপু;; 

০৯৫৭ করা সস 

এবং ঘোটকে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহার! 
সকলে তোঁমর ( সাবল), ভিন্দিপাল (হস্তক্ষেপ ক্ষুত্রাকার 
মুদ্গর),শক্তি, মুদল (লৌহাগ্র জয়দণ্ড), খঙ্জা, পরস্ত ও পটিশ 
( খঙ্রাবিশেষ ) দ্বার। দেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়।ছিল।| কেহ 
বা শল্য কেহ বা! পাশ নিক্ষেপ করিল, কেহ কেছ বা খজ্া 

সদ | পপি শশা শু এমপি লিপ শ ধরীশ্রল লা শা 

৯ কেচিচ্চাচিক্ষিপুরিতি বা পাঠ। 
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দেবীং খড়তীপ্রহারৈস্ত তে তাং হস্তং প্রচক্রমুঃ | 
সাহপি দেবী ততস্তানি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি চণ্ডিকা 1৪৯ 
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশক্্রান্রবহিণী ॥ 
অনায় স্তানন! দেবী স্ত.য়মানী সুরষ্িভিঃ |. ৫০ 
মুমোচাসুরদেতেষু শস্তরাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥% 

তথা অপরে তে (প্রদিদ্ধা;) খড়াপ্রহারৈ তাং দেবীং হস্তং প্রচক্রমুঃ 1 
'ততঃ নিগশস্তীস্ত্বাধিণী সাপি চণ্ডিকা ( ক্রোধবী ) দেবী তানি শন্ত্াণি 
( খডগাদীলি) আন্ত্রাণি (বাণাদীনি) চ লীলয়। ( অনায়াসেন ) এব 
প্রচিচ্ছেদ ( খণয়ামান)॥ অনায়ন্তাননা ( অনায়ন্তম আয়ামজন্তধিকারম- 
প্রাপ্তম অশ্নানমিভি যাবৎ আননং যন্তাঃ স| 'মল্লানবদন1 ) ঈখরী (বিশ্ব- 
বাপিক1) দেবী স্নবিভিঃ (হরাশ্চ খধয়শ্ত তৈঃ যদ্ব! নারদাদিভি: 

প্রহারে দেবীকে বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ অনন্তর 
নিজ শস্ত্র ও অস্ত্রবর্ষণকারিণী সেই দেবী চণ্ডিকাও অস্রগণ- 
নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র শস্ত্র অনায়াসেই ছেদন করিলেন || 
দেবগণ ও ঝষিগণ কর্তৃক (অথবা! দেবধিগণ কর্তৃক) শুয়মানা 
অঙ্লানবদন! ( প্রফুলময়ী ) সর্বশক্তিময়ী দেবী অন্থুর দে 
খঙ্জাবাণাদি অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ দেবীর 
শন এ ০১ প্রত শপ পা পদ পাপী ৮ সপ 

২৩০০ শা উস আপ সি এ 

* "শন্তাযন্ত্রাশি চাথ্িক।? “ইতি” 'শন্্াণায্ত্রাণি চণ্ডিকা' ইতি £ পাঠে। 
৫ 



পপ কা 
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সোইপি ক্ুদ্ধো ধুতসটে! দেব্যা বাহনকেশরী | ৫১ 

.চচারাস্ুরসৈন্েঘু বনেষিব হুতাশনঃ ॥ 
নিঃশ্বাসান্ মুমুচে যাংস্চ যুধ্যমানা রণেইম্থিকা । ৫২ 
ত এব সন সম্ততা গীণাঃ শতমহতঅশঃ ॥ 

যুষুধুস্তে পরশুভিভিন্দিপালা সিপটিশৈঃ | ৫৩ 
নাশয়ন্তোইসুরগণান্ দেবীশক্তয্যপবৃংহিতাঃ ॥% 

দেবধিভিঃ ) ভূর়মান! । সতী | অসথরদেহেধু শস্্াণি ( খড়গাদীনি ) অন্ত্রাণি চ 
(বাগাপীনি) মুমো5 ॥ নোহপি দেবা; বাহনকেশরী (বাহনীতৃত-সিংহ?) তুঙ্ধ: 
[অতএব] ধুতসটঃ (কম্পিতকেশর?) [ সন্ ] বনে হতাশন ইব অস্থরলৈন্েষু 
চচার। বূণে বুধামান| অন্থিক যান্ নিংস্বাসান্ মুমুচে তে এব (তাঁবন্ত এব ) 
নিঃখানা;) [প্রত্যেকং ] সগ্তঃ ( ৬ৎক্ষণমেব ) শতলহত্রশঃ গণা; (প্রমথা*) 

বাহন সেই সিংহও কেশর কম্পিত করিয়া বনমধে/ দাবাগির 
স্ায় অন্ুর-সৈম্তমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ রণস্থলে 
যুদ্ধ করিতে করিতে অস্থিক] যে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, 
সেই গ্রতোক নিঃশ্বাস তৎক্ষণাৎ শতসহঅ, প্রথথ সৈম্রূপে 

রা দেবীশত্ত, [পবৃংহিভান ইতি বাপাঠঃ। ১৪৯ 

দেবীনাসর্াপ্রভাবাৎ ক্ষীণান্ অন্থরান্ ইত্যর৫ধ;, পাঠেহন্সিংগত গণানাং 
শৌঁ্ধাপকর্যোইনুসন্ধেয়) | 
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অবাদয়ন্ত্'পটহান্ গণাঃ শঙ্খাং-স্তথাপরে। ৫৪ 

মুদক্গাংশ্চ তথৈবান্যে তন্মিন্ যুদ্ধমহোত্সবে ॥ 
ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়া শক্তিরৃষ্টিভিঃ | ৫৫ 
খড়গার্দিভিশ্চ শতশো নিজঘান মহাম্থরান্ ॥ 

সম্ততাঃ ॥ তেঃ (গণ?) দেবীশক্ত,যপবুংহিষ্ঠাঃ ( দেব্যাঃ শত্তা। সানর্থেন 
উপবৃংহিতা; উপচিতনামর্থযা) [ সন্তঃ] পরশুভি; ভিন্দিপালাদিপটিশেঃ 
(ভিন্দিগালৈ: সহিতাঃ অসয়ঃ খড়গাং তৈ৪ মহিতা; পটিশাহ তৈ) অহরগণান্ 
নাশযস্ত; মুমুধুঃং (দুবুধিরে)॥ ত্মিন্ বুগ্ধমূহাৎসবে বৃদ্ধমেব মহোৎসবন্তপ্সিন্ 
বারাণ্ গণানাং হদাবহত্বাং) [কেচিহ ] গনাও গটহান্, অপরে শহ্ঘান্ তখৈব 
অন্যে যুদসগান্ অবাদয়ন্ত। ৩5; দেবী ত্রিণুলেন গদয। শততিবৃষ্টিভিঃ 
খড়াদিভিশ্চ শতশ; (শতৈঃ শটৈ:) মহাগরান্ নিজধান॥ খণ্টাঞ্ছন- 

পরিণত হইয়াছিল। তাহার! দেবীর শক্তিতে বদ্ধিতসামর্থ্য 
হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরশু, ভিন্দিপাল, খড়গ ও পর্টিশ দ্বারা 
অন্মরগণকে বধ করিতে লাগিল ॥ সেই যুদ্ধরূপ মহোৎসবে 
প্রমথ সৈন্ভতের মধ্যে কেহ পটহু। কেহ শঙ্খ, কেহ বা মৃদন্গ 
বাজাইতে লাগিল ॥ অনস্তর দেবী ব্রিশৃল, গদ! ও শক্তিবৃ্টি 
দ্বারা এবং খড়গাদি দ্বারা শত শত মহাসুরকে বধ করিলেন । 
কোন্ অন্গুরকে ঘণ্টার শবে বিমোহিত করিয়া তুমিতে 

পর পির জজ জা 

ক অবাদয়ন্তঃ ইতি আবাদয়ন্তঃ ইতি চ কচিৎ। 
পপ পাস 



১৩২ দেবী-মাহ।আ্ময-মধ্যমচরিতিম্ 

পাতয়ামাস চৈবাম্থান্ ঘণ্টাম্ঘনবিমোহিতাঁন্।৫৬ 

অন্থুরান্ ভূবি পাণেন বদ্ধ? চান্যানকর্ষয়ত ॥% 
কেচিদ্দিধাকৃতাস্তীক্ষৈঃ খড়গপাতৈস্তথাপরে 1৫৭ 
বিপোথিতা ৭" নিপাতেন গদয়৷ ভূবি শেরতে ॥ 
বেমুশ্চ কেচিদ্রধিরং মুনলেন ভূশং হতাঃ 1৫৮ 

বিমোহিতান (ঘণ্টানির্ধোষমুচ্ছিতান্) [কৃত্বা] অন্তান্ [ কাংশ্চিং) 
অহ্রান্ পাতয়ামান ; অন্থান্। কাংশ্চিৎ ] পাশেন বদ্ধ। ভুবি অকর্ষয়ৎ 

( আকৃষ্টবতী ) কেচিৎ তীক্ষে খড় গ্রপাতৈ; ( খড় গধারাভি;) দ্বিধাকৃতা:, 
তখ! স্পরে গদয়। বিপোথিতাঃ ( আমদ্দিশাঃ ) [সন্তুঃ] নিপাতেন (নিপত- 

নেন ) ভুবি ( ধরণ্যাং ) শেরতে [স্ম)])। কেচিৎ মুসলেন ভ্বশং (অত্যর্থং) 
হতাঃ (তাড়িভাঃ সন্তঃ) রুধিরং বেমুঃ (ববধুঃ ; উজ্জগর )1 কেঁচিৎ 

পাতিত করিলেন; কাহাকেও পাশে আবদ্ধ করিয়। ভূতলে 

আকর্ষণ করিলেন ॥ কেহ ব! তীক্ষু খড়গাঘাতে দ্বিখণ্তীকত 
হইল। কেহ বা গদাধাতে বিমদ্দিত হইয়া ভূতলে শয়ন 

করিল ॥ কেহ বা মুসলদ্বারা অতিমাক্র তাড়িত হইয়া রত 
বমল করিতে লাগিল। কেহ বা শূলে বিদীর্ঘহদয় হুইয়! 
৯ পপ পক অপ আপা” কাউ সস জি স সপ পি ৮ পাশ সপ পলি | পপ পাপী 

%* অকর্ণত ইতি কচিৎ। 1 বিপুস্থিতা ইতি বা পাঠ: মা 
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কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্নাঃ শূলেন বক্ষপি ॥ 
নিরস্তরাঃ * শরৌঘেণ কৃতাঃ কে চিদ্রণাঁজিরে 1৫৯. 

সেনান্ুকারিণঃ ৭" প্রাণান্ মুমুচুজ্িদশার্দনাঃ 14: 

কেধাঞ্চি্ বাহবশ্ছিননাশ্হিন্নগ্রীবাস্তথাপরে | ৬০ 
শিরাঁংসি পেতুরন্যেবামন্টে মধ্যে বিদারিতাঃ ॥ 

বক্ষদি এলেন ভিন | বিদীর্গা; । ুমৌ নিপাতিতাঃ ॥ কেচিৎ সেনানুকারিণঃ 
(সেশামনু পণ্চাৎ কুব্বপ্তি যে তে সেনাগ্রগাণ) ভিদশার্দনাং ( অন্থরাঃ ) রণ 
(জিরে (সণাঙগ নে) শরৌঘেণ (ধাঁশলমূহেন) নিরন্তরাঃ কৃত।ঃ ( প্রতি লোমকুপং 
ব্যাগাবয়বাঃ হতিরাং শলকাসদৃশাঃ কতাঃ) | সম্ভঃ] প্রাখান্ মুমুচুঃ ॥ 
কেধাঞিৎ বাহবঠ [ছন্া় তথা অপরে ছিহ্বগ্রীবাঃ [বভুবুঃ ];) অন্যেষাং 

ভূতলে নিপতিত হইল। সেনাগণের পুরোবস্তী কোন কোন 
অস্থুর রণক্ষেত্রে প্রতিলোমকুপে বাণবিদ্ধ হওয়ায় [ দেখিতে 

সজারুর ন্যায় হইয়! ] প্রাণত্যাগ করিল ॥ কাহারও বাহু ছিন্ন 
হইল, কাহারও বা গ্রীবা ছি হইল) কাহারও মস্তক ভূতলে 
.«. নিরাকতাঃ ইাত দিরন্তরমিতি নিরন্তরশরৌধেশ ইতি চ পাঠাঃ। 
1 শৈলানুকারিণঃ, গ্ঠেনানুকারিণঃ, শল্যানুকারিণ:, সেধানুকারিণঃ 

ইতি নানাগ্রন্থেযু নানাপাঠাঃ দৃগ্ভন্তে। £ ভ্রিদশাদ্দিন;ঃ ইতি কেছিৎ। 



১৩৪ দেবী-মাহাত্বয-মধ্যমচরিতম্- 

বিচ্ছিন্নজজ্বাস্পরে পেতুরুবব্যাং মহান্ুরাঃ'। ৬১ 
একবাহ্বক্ষিচ্পণাঃ কেচিদ্দেব্যা ছ্বিধাকৃতাঃ ॥ 

ছিন্নেইপি চান্তে শিরসি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ ॥৬২ 

কবন্ধা যুযুধুদে ব্যা গৃহীত-পরমায়ুধাঃ 1% 
ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তৃধ্যলয়াশ্রিতাঃ ৭' ॥৬৩ 

[ছিন্নানি; শিরাংসি পেতু? (পাতিতানি) ; গন্যে মধ ( বপুষে। মধাদেশে ) 
বিদারিতাঃ | বভবৃঃ ]"1 অপরে হু মহাহরাং বিচ্ছিলজগনাঃ [সন্ত-] উর্ববাং 
( পৃথিবাং) গেতু; ; কেচিহ দেব। দ্বিধাক ভান (দ্বিপপ'লুঠাঃ)[ সু; ] 

একবাহবক্ষিগরণাঃ (একবাহুকা; একাক্ষাঃ একচরণান্ট )।জাভাঃ] ; অগ্ঠে 
(অহরাঃ) শিরনি ছিম্রে দিঠি] পতিতাঃ [ ভদন্ ] পুনক্থি ভীত 0১৪- ১২ 

পতিত হইল) কেহ বা দেহ যধ্যভাগে ব্দারিত হইল। 
কেহ বা ছিন্নজঙ্ব হইয়া ভূভলে পতিত হুইল; কেহ বা 
দেবীকর্তৃক সমান দুইথণডে বিভক্ত হইয়া প্রতোক খণ্ডে 
একমাক্র বাহু চক্ষু ও চরণবিশিষ্ট হইল) কেহ বা মস্তক ছিন্ন 
হইলেও ভূতলে পতিত হইতে না হইতে তৎক্ষণাৎ 

পুনরুখিত হইল ॥২৫--৬২ 
তত্র যুদ্ধে কবঙ্ধাঃ ( মনুয্যাণাং সহশ্রেমু শতেধু হতনু দব্থ। তদাবেশাৎ 

কব তা একো রিঘান্িত ইতি কব ক্ষণন্। অধুতবীরবধে 

* অর্দমন্্রমিমং কেচি্ পঠন্তি। 1 তুরধাল়াদ্বিতা; ইতি কেচিং। 
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কবন্ধাশ্টিন্নশিরসঃ খড় গশত্তাপ্রিপাণয়ঃ 1% 

তি তিষ্টেতি ভাষস্ো ৭" দেবীমন্যে মহাসুরাঃ ॥ ৬৪ 

এক? ফবদ্য আবির্ভবতীতি প্রসিদ্ধি; | উক্তঞ্ক মহাভারতে শাস্তিপর্ননণি 
“অনুষাণাং সহলেখু হতেধু পতিতেষু চ। উদতিষ্ঠন্ কবন্ধানি বহনুুধায় 
চাদ্রবন্” অঃ সহক্েংভিহতে কবদ্ধ এক উত্ভিউত & কেধাক্চিম্মতে 

“্নাগামামবূতং তুরঙ্গনিঘুতং সাদ্দং রথাশাং শঙং, পত্তীনাং দশকোটয়ো 
নিপতিতা এক) কবন্ে রণে।” |] গুহ তপরমাযুধাত (আস্তোত্তম-শস্ত্রাঃ ) 

। স9;! দেবা! | সহ] ( বুযুপুঃ ( ধুদুধিরে ) ; অপরে (কেচিৎ কৰঙ্ধাঃ) 
তুধলিয়াশ্রিতাড ( বাগলধান্থুসারিশঃ সন্তঃ) ননু ইশ ৪ ৬৩ 

সেই যুগ্ছে কবন্ধগণ উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দেবীর সহিত 
ঘুদ্ধ করিয়াছিল। €কোন কোন কবস্থা খাগ্ঠের লয়ান্ুসারে 
নৃত্য করিয়াছিল ॥ | সংগ্রাথে সহস্র মন্তয্ের মস্তক ছিন্ন 
২ইণে, একটি কবন্ধ উত্পর হয়; কেহ কেহ বলেন--অযুত 
হস্ত, শিুত অশ্বঃ একশত পঞ্চাশ রথ এবং দশ কোটি পত্তি 
সংগ্র/মে নিহত হইলে একটি ক:দ্ধ হয় ]11 ৬৩ 

অগ্ঠে [ কেচিৎ] কৰা; ছিন্রশিরন: ( কত্তিতঘৃদ্ধান;) [অপি] 

ঈ*ঈ খড়াশত্তাক্টপাণয় ইতি কেঁচিৎ। 
£ “তি তিন্টেত্যভাষন্ত' ইতি 'তিষ্ঠ তিষ্েতি চৈবোতু। দেব্যান্তে 

যুধুধুস়ু ধে” ইডি চ চিৎ । 

র'ধিরৌঘবিলুণ্তাঙ্গা; সংগ্রামে লোমহধপে । ইত্যধিকঞ্চ কেচিৎ পঃস্তি। 



১৩৬ দেবী-মাহআ-মধ্যমচরিতম্ 

পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরম্থরৈশ্চ বস্ুন্ধর! | 
অগম্যা নাইভবৎ ত্র যত্রাভৎ স মহারণঃ ॥ ৬৫ 

শোণিতৌঘা মহানছঃ সন্তস্তত্র বিস্ুক্ষবুঃ | 
মধ্যে চাস্রসৈন্যন্ বারণাসুরবাজিনাম্ ॥ ৬৬ 

খরুগশক্যষ্টিপাণর়ঃ (খড়গাশ্চ শক্তয়শ্চ থষ্টরঃ উভধতোধারাঃ খগ্গাশ্চ পাঁণিু 
যেষাং তে তথাবিধাঃ সন্তঃ) দেবীং [ প্রতি) তিঠ তিই ইতি ভীধন্ত; 
( হ্তাক্ষেপাদের ভাষমাণ। ইব ) | যৃযুধিরে ইতি শেষ; ] 0 ৬২ 

কবদ্ধগণ ছিন্ন-শিরস্ক ; তথাপি কেহ কেহ হ্তে খড়গ, 

শক্তি ও খষ্টি (দ্বিধা খড়ণী। লইয়া দেবীকে [ হস্তসন্কেতেই 

যেন] “তিষ্ট তিষ্ট” বলিতে বপিতে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৬৪ 

যর সঃ মহারণঃ (ষস্থাবুদ্ধদ্) অভুৎ। তত্র (দেব্যা] পাতিতেঃ (অ্রংশিতে?) 

রখনাগান্ৈ; (রথনহিত। নাগাকতৈ) সহিত। অঙ্ান্তৈঃ) অহথরৈশ্চ ! আকীর্পা ] 
বনুদ্ধর! ( মেদিশী ) সণ ( গন্ধমশকা! ) অভবৎ | ৪ 

যেস্থলে সেই মহাঘুদ্ধ হইন্ন(ছিল, তথায় [ দেখীবর্তৃক। 

নিপাতিত রথ, গজ ও অশ্বগণে এবং অস্ভুরদেতে | সমাকীর্ণ 

হওয়ায় ] বনুমতী অগযা হইয়াছিল || &৫ 
তত্র (ধুদ্ধে) অন্রনৈম্ন্ত মধ্যে সন্ত ( তৎক্ষণাৎ ) বারণান্রবাজিনাং 

(হস্তিদৈত্যান্ানাং ) শোঁণিতৌঘাঃ (শোণিতত্ত ওঘঃ প্রধাছে। যান ভাদৃঙঃ ) 
মহানগঃ বিহুক্রবুঃ (র্তপ্রবাহময্যো। মহানগ্ো। বতুবুরিত্যর্থ:) 1 ৬৬ 



দ্িতীক়্-মাহাত্মযম্ ১৩৭ 

ক্ষণেন তন্মহাসৈন্টমস্থ্রাণাং তথাম্থিকা। 
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহিকত্তুণদারুমহাচয়ম্ ॥৬৭ 
সচ সিংহো মহানাদমূত্সথজন্ ধুতকেশরঃ | 
শরীরেভ্যোইমরারীণামন্তৃনিব বিচিন্বতি ॥ ৬৮ 

তথায় অন্ুর-সেনামধ্যে তৎক্ষণাৎ হস্তী দৈত্য ও অশ্ব- 
গণের শোণিত-প্রবাহই মহানদীরূপে প্রবাহিত হইল 11৬৬ 

যথ। বহি: তৃণদারুমহাচয়ং ( হ্ণকাষ্ঠরাশিং) [ ক্ষণমাতেণৈর ক্ষয়ং 
নয়তি তথা | অনিক! অনথরাণাং »ৎ মহাসৈম্তং ক্ষণেন ( অত্যঞ্নকালনৈৰ ) 

ক্ষয়ং নিন্যে (গ্রাপয়ামাস )। [নম কেবলমঘ্িকৈব অপিতু ] সঃ ( প্রসিদ্ধ: 
দেবীবাহিনীতঃ) সিংহশ্চ  অনগরাণাং ভৎ মহাসৈম্যং ক্ষণেন আয়ং নিম্যো 
ইতি শেষ) ] [ তত্রোৎপ্রেক্ষতে ] ধুতকেশরং ( কম্পিতনটঃ) [ ম সিংহঃ] 

মহানাদম্ (উচ্চ কথগর্জনং ) উৎহজন্ (কুর্বান) অমরারীণাং 
( অন্থরাণাং ) শরীরেভাঃ অস্ন্ (প্রাণান্) বিচিম্বতীব (বিচিনোতীব ; 
ভূতে লট্, অড়াগমো। গুণাভাবশ্চ ছান্দসঃ) [ অথব| বিচিম্বতীতি সপ্তমীয়ম্ ; 
তশ্মিন সিংছে অমরারীণাং শরীরেভ্যঃ অন্ বিচিন্বতীব মতি দেব্য। গণৈশ্চ 
অহরৈঃ সহ যুদ্ধং কৃতমিত্য্য়ঃ কার্য/: ]॥ ৬৭--৩৮ 

যেমন অগ্নি ক্ষণমধ্যেই তৃণকাষ্ঠের সুবুহৎ স্তপ ক্ষয় 
করে, সেইরূপ অধ্থিকা অন্থরগণের সেই মহাসৈন্ ক্ষয় 
করিলেন [ কেবল তাহ! নহে] সেই সিংহও কেশর কম্পিত 
করিয়া মহাগঞ্জন করিতে করিতে, অন্ুরগণের শরীর হইতে 



১৩৮ দেবী-মাহাআয-মধ্যমচরিতম্ 

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথানুরৈঃ 1% 
যখৈষাং তৃতুযুদেবাঃ ৭' পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥৬৯ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবনিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাক্মোয 
মহিষান্থর-সৈম্তাবধো নাম দ্বিতীয়-মাহাজ্যম্। 

প্রাণগুলি যেন একটি একটি করিয়] চয়ন করিতে লাগিল 

(ক্ষণমধোই সেই সমুদয় মহা সৈ্য বিনষ্ট করিল) | ৬৭-৬৮ 
তত্র (রণক্ষেত্রে) অন্গরৈঃ সহ] &2 দেবা। গণৈশ্ট (দেবানিঙাপজাতৈ? 

প্রমখনৈন্ৈরপি ) তথ| শুদ্ধং কৃতং [ যথ! ] এফাং (গণানাং স্বন্ধে ) দিবি 
(স্বর্গে) পু্পবৃষ্টিমুচঃ দেখাঃ ভুড়বঃ (পরিচোষং প্রাপ্তাঃ )॥ ৬৯ 

অন্ুরগণের সহিত দ্বী-নিশ্ব(সঙজাত সেই প্রমথ গৈন্য- 

গণের এবংবিধ যুদ্ধ হইয়াছিল “ে, স্বর্ণে দেব্গণ পুষ্পবৃষ্টি 
বর্ষণে পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছিগেন 1৬৯ 

মার্কণেয় পুরাণান্তরর্তি সাবণিমমূর অধিকার সম্বন্ধীয় 
দেবীমাহাহ্যে মহিমানুরসৈন্যবধ-নামক 

দ্বিতীয়-যাহাআযু | 
আআ 

*মহাহ্রৈঃ ইতি বা পাঠঃ। 1 খৈনাং তুষ্ট বু্দেবাঃ ইত]পি কচিৎ। 
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খষির্ুবাঁচ || ১ 

নিহন্যমানং তৎসৈম্তমবলোকা মহান্ুরঃ | 
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদ্ যয যোদ্ধ,মথাস্থিকাম্॥২ 

স দেবীং শরবর্ষেণ বব্ষ লমরেইস্তুরঃ | 

যথা মেরুগিরেঃ শু্গং তোয়বষেণ তোয়দঃ ॥৩ 

বি; উবাচ ॥১। অথ তৎসৈচ্যং (ভস্ত মহিযাসুরস্ত সৈচ্যং) [দেবা।] 
নিহগ্তমানন্ আবলোক। (বীক্ষয) সেনানী? ( সর্কাতরসেনাপতিঃ ) মহা- 

সুরঃ চিন্ষুরঃ কোপাৎ অন্থিকাং! প্রতি | ঘোদ্ধ,ং যযৌ (জগাম)॥ ২ 

খাষি কহিলেন ॥ ১॥ অনস্তুর মহ্যানুরের সেই মহতী 
সেনা নিহত হইতেছে দেখিয়া, অস্থরগণের সর্ব-সেনানাঁয়ক 
মহান্ুর চিক্ষুর ক্রোধে অদ্বিকাস্হ যুদ্ধার্থ বাত্র। করিল ॥ ২ 

ভোয়দু (মেঘ) তোয়বরেণ (বারিধারাপাতনেন ) মেরুগিরেঃ 
(স্মেরোঃ ) শূঙ্গং ঘথা (শৃঙ্গ মবেত্যর্থ;) সঃ অন্রঃ (চিক্ষুরঃ) সমরে (যুদ্ধে) 
শরবর্দেণ (বাণসমূহবৃষ্টা।) দেবীং ( চণ্ডিকাঁং ) বব ( আচ্ছাদি ভবানিতার্থঃ ) 
[ অনয়োপময়া অহরস্য লঘুপ্রহারি তং দেব্যাশ্চ অচলত্বমুক্তম্ ] ॥ ৩ 

, জলধর যেমন বারিধারাবর্ষণে স্থমেরগিবিশুঙ্গ প্লাবিত 
করিয়া থাকে, সেইরূপ সেই অনস্থর (চিক্ষুর) যুদ্ধক্ষেত্রে 
শরবৃষ্টি্বার] দেবীকে আচ্ছাদন কিয়া ফেলিল || ৩ 
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তন্ত ছিত্বা ততে। দেবী লীলয়ৈব শরোত্করান্। 
জঘান তুরগান্ বাণৈরযস্তারঞ্চেব বাজিনাম্ ॥ ৪ 
চিচ্ছেদ চ ধন্থুঃ সগ্ভো ধ্বজথগতিসমুচ্ছি তম্। 
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু ছিন্নধন্বানমাশুগৈঃ ॥ ৫ 
স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ | 
অভ্যধাবত তাং দেবীং * খড় গচম্মধরোহসুরঃ ॥৬ 

ততঃ দেবী বাণৈহ তশ্তয ( অহ্র-দেনাপতেশ্চিক্ষুরস্ঠ ) শরোৎকরান্ 
(শরনিকরান্) লীলয়া এব ( গনায়ানেনৈব ) ছি্কা তুরগান্ ( অশ্বান্) 
বাজিনাং ( অশানাং ) যন্তারং ( সারণিং ) চৈব ঁঘান ॥ ৪ 

অনন্তর দেবী বাঁণনিকরে তদ্দীর শরসমূহ অবন্পীলাক্রমে 
ছেদন ক।রয়া, অশ্থগণকে এবং সারথিকে বধ করিলেন |1৪ 

[দেবী] আশ্তগৈ: ( বাঁণৈঃ ) সগ্ভঃ ( তৎক্ষণমেব ) ধনু; অতিসমুচ্ছি, তং 
( অতুন্নতং ) ধ্বজঞ্চ (ধ্ৰ্জমপি) চিচ্ছেদ চ; [ততঃ] ছিন্নধন্থানং 
( ছিন্নং ধনুর্যস্ত তং) [ চিক্ষুয়ং ] গাত্রেষু (সর্নাব়বেবু ) বিব্যাধ চ॥ ৫ 

দেবী বাণদ্বারা তৎক্ষণ।ৎ তাহার ধনুঃ ও অভ্যুনত ধ্বজ 
ছেদন করিফ1 ছিন্নধন্বা চিক্ষুরকে সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিদলন ॥৫ 

সঃ ছিন্ধন্বা (ছিন্নং 'ধনুর্ধত্ত সঃ) বিরথঃ (বিচ্ছিন্ন! রথে! যণ্ত সঃ) 
হতাঙ্খ ( হৃত অশ্ব! ঘস্ত সঃ) হতমারথি (হত সারবিরবস্ত সঃ) অন্রঃ 

ক অভ্যধাবৎ ততে। দেবীম্ ইতি বা পাঠ: 
শা 
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সিংহমাহত্য খড়গেন তীক্ষধারেণ মুদ্ধনি । 
আজঘান ভূজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৭ 
তস্াঃ খড় গো ভূজং প্রাপ্য পফাল ঘৃপনন্দন। 

ততো জগ্রাহ শৃলং স * কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৮ 

( চিক্ষুর; খড় গচন্দধরঃ (খড়গন্চ চর্দা চ খড় গচন্দ, তন্ত ধর: আনি-চর্ম- 
ধারীতার্থ,) [. সন | তাং দেবীম্ অত্যধাবত ( উপাত্রব )। ৬ 

ছিন্নপন্থা, রথহীন, অশ্বহীন, সারখিবিহীন সেই অসুর 
আগিচর্্ম ধারণপূর্ব্ক দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল ॥$ 

অতিবেগবান্ [দঃ] অক্ষধারেণ খড়গেন সিংহং মুদ্ধনি (মস্তকে ) 
আছত্য (গ্রহ্থত্য ) দেবীমপি সবো (বামে) ভুলে আজধান (প্রিজহার) ৪৭ 

অতিবেগবান্ চিক্ষুরান্থর তীক্ষখজ্াত্ধারী সিংহকে শিরো- 
দেশে প্রহার করিয়া দেবীরও বামহস্তে আঘাত কর্ধিল।॥ ৭ 

হে নৃপনন্দন, (এরথ ) খড় এ; তন্তাঃ ভূজং প্রাপ্য পফাল (চুণীবতূৰ ) 
[ ধদ্ব! নম্দরতীতি নন্দ; হে নৃপনন্দ | স খড় ওঃ ন পফাল ছেদনরূপাস্ 

আত্মজয়-নিপ্পণ্ডিং নাকরোৎ--ছেস্ু,ং ন শশাকেতার্থ:] ততঃ সঃ (চিক্ষুরঃ) 
কোপাৎ অরুণলৌচন; ( আরক্তনেত্রঃ ) [ সম্] রা জগ্রাছ। ৮ 

হে নৃপনন্দন, দেবীর হস্তে লাগিয়া সেই খড়গ বিবর্ণ হইল 
তখন সে ক্রোধে আরক্ত-নেত্র হইয়া শৃল গ্রহণ করিল।” 
৮. ততে। জন্তাহ তচ্ছ 'লম্ ইত/পি কচিং। ২ স্ 



১৪২ দেবী-মাহাআ্য-মধ্যমচবিতম্ 

চিক্ষেপ চ ততত্তত্তু ভদ্রকাল্যাং মহানুরঃ। 
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিহ্বমিবান্বরাত ॥ ৯ * 

ৃষ্ট1 তদাপতচ্ছ,লং দেবী শুলমমুঞ্চত। 
লং শতধা তেন নীতং স চ মহান্ুরঃ ॥ ১০ ৭ 

ততঃ মহাহ্রত ( চিক্ষুর; ) অগ্থরাৎ (অন্বরং প্রাপ্য ল্যবলোপে 

পঞ্চমী, অথবা আকাশে, ছান্দসত্বাৎ সপ্রমার্থে পঞ্চমী) তেজোভিঃ 
( রশ্মিভি; ) জাজ্ুল্যমানং (েদীপ্ামানং) রঁবিবিশ্বমিব ( কুর্যমগ্ুলমিব ) 
তং শুলং ভদ্রকা'লাং (দেবাং বিষয়ে) চিক্ষেগ চ॥৯ 

অনন্তর মছ'সুর ( দৈত্য-সেনাপতি চিক্ষুর) প্রভাজালে 

গগনমগ্ডলস্থ সৃ্ধ্যবিষ্বের স্ায় জাজল্যমীন সেই শূল ভদ্র- 

কালীর প্রতি নিক্ষেপ করিল | ৯ 
দেবী (চগ্ডিক1) ৬৭ ( চক্ষুরনিক্ষিপ্তং ) শুলম্ আপতৎ ( আগচ্ছৎ ) 

ৃষ্ট। শূলং ( স্বশূলং ) অমুঞ্তত (অমুর্ধৎ) ; তেন ( অশ্থিকা প্রযুক্তেন শুলেন ) 
তৎ ( চিক্ষুরনিক্ষিপ্তং ) শুলং এতধ! শীতম্ ( বন্ধ! খগ্ডিতম্)$ [ ন কেবলং 
চিক্ষুরমন্বদ্ধি খলমেৰ শ তথা চূর্ণ তাং নীততম্ অপিচ ] নচ মহান; (চিক্ষুরশ্চ) 
শতধা নীতঃ খণুধততীকৃত ইতাথ; 11১, 

এপাশ শী পপি পিতা পিপল কপিল ১ এ শ্ািশীট তি 

*গ* জাজবল্যমানং তেজোভিরবিবি্বমিবান্বরাৎ” ইভাণি পাঠে৷ 
দৃষ্ঠতে ; অবিঃ সুরঃ তন্ত বিশ্বমিবেত্যর্থ । কেচিত্ত, অন্বরমততীতি 
অন্থরাৎ অত সাততাগমনে ততঃ ক্কিপ,, রবিবিম্বপ্তৈব বিশেষণমাহ;॥ 

£ তেন তচ্ছতধা নীতং £লং ম চ মহান্বরঃ ইতি কচিৎ। 



তৃতীয়-মাহা ত্ম্যম্ ১৪৩ 

হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে মহিষস্ত চমুপতৌ । 
আজগাম গজারিটশ্চামরস্ত্রিদশার্দনঃ ॥ ১১ 

সোইপি শক্তিং মুমোচাথ দেব্যাস্তামন্থিকা দ্রুতম্। 

হুঙ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিপ্প্রভাম্॥ ১২ 
চিক্ষুব-নিক্ষিপ্ত সেই শূল আসিতেছে দেখিযা, চগ্ডিকা 

স্বীয় শুল নিক্ষেপ করিলেন; ভাভাতে অন্থরনিক্ষিপ্ত শূল এবং 

সঙ্গে সঙ্গে সেই মহাস্্রর ও শতধ। খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল ॥ ১০ 

তশ্মিন্ মহাবীধ্যে মহিযস্ত চমৃপতো ( দেনাধিনাথে ) |. চিক্ষুরাখ্যে 
মহাহরে ][ দেব্যা ! হতে (ব্যাপাদিতে সতি ) জিদশাদন; ( দেবগীড়ক?) 
চামর গজারঢ়; | মন্] আজগাম ( দেব্যা সই যৌদ্ধ.মাষযৌ )॥ ১১ 

'মহাবল মহিষান্থর-সেন।নী সেই চিক্ষুরানুর নিহত হইলে, 
দেবগীড়ক চামবাম্থর গজাবঢ় হইয়া আগমণ করিল ॥১১ 

অথ( আগমনানম্তরং ) সঃ অপি ( চানরোহপি ) দেবা | প্রতিঘাত- 
নায়; শক্তিং মুমোচ ; অন্থিকা দ্রুতং (শীঘ্বমেব) হৃস্কীরাভিহতাং 
[ অতএব] নিশ্রুভাং [ কৃত্বা ] তাং (শততিং ) ভূমৌ পাতর়ামাস ॥ ১২ 

অনন্তর সেই চামনীত্থরও দেবীর [বধার্থ] শক্তি নিক্ষেপ 

করিল; অদ্বিক তৎক্ষণাৎ ছঙ্কারে প্রতিহত করিয়া সেই 

শক্তি নিশুাভ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন || ১২ 



১৪৪ দেবী-মাহাত্্-মধ)মচরিতম্ 

ভগ্নাং শক্তিং নিপতিতাং দুষ্ট] ক্রোধসমন্থিতঃ। 
চিক্ষেপ চামরঃ শুলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১৩ 

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুস্তাস্তরস্থিত:1% 
বাহযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্ৈস্থিদশারিণা ॥ ১৪ 

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তন্মান্নাগান্মহীং গতৌ । 
যুযুধাতেইতিসংরব্ প্রহারৈরতিদারূণৈঃ ॥ ১৫ 
চামরঃ [ আতস্মীয়াং ] শক্তিং [দেব] ভগ্নাং (চুণিতাং ) ! তথা! 

[ ভূমৌ ] নিপতিতাং (প্রতরষ্টাং) দৃষ্টা ব্রোধসমদ্বিতঃ [ স্? শুলং চিঙ্ষেপ 
ম1( দেবী ) তৎ ( শুলম্) অপি বাণৈঃ অচ্ছিনৎ ( কর্তরামীস )) ১৩ 

শক্তি তগ্রা ও ভূপতিতা দেখিয়! চামর ক্রোধবশে শূল 
নিক্ষেপ করিল। দেখী তাহ1ও বাণদ্বার! ছেদন করিলেন ॥১৩ 

ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য ( উৎ্প্,ত্য ) গজকুস্তান্তরস্থিত? [ সন] তেন 

তিদশারিণ। ( হুরদ্ব! চানরাহ্থরেণ) [ সহ ] বাহুধৃদ্ধেন উচ্চ; ( অতার্থং ) 
যুধুধে 1১৪ 

অনন্তর সিংহ উল্লম্ফনপূর্ব্বক গজকুস্তের মধ্যবর্তী হইয়া, 
সেই অস্থরের সহিত প্রচণ্ড বান্ুযুদ্ধ করিতে লাগিল ॥১৪ 

ততঃ (বাহযুদ্ধ-প্রবর্তিতঃ) তু (পুনঃ) যুধামানৌ অতিমংরৰে (ক্রোধাতি। 
শরশলিনৌ ) তৌ ( দিংহচামারৌ ) তম্মাৎ নাগাৎ ( গজাৎ) মহীং (ভুমি । 
গত (অবতীর্ণ) 1) [মন্তৌ ) অতিদারখৈ; (অতিভীঘগৈঃ) গুহ: ৈঃ ঘুধধাতে 

ফ গজকুন্তান্তরে স্থিত: ইতি কেচিৎ। 



তৃতীয়-মাহাত্মাম্ ১৪৫ 

ততো! বেগাত খমু্পত্য নিপত্য চ মুগা'রণ!। 

করপ্রহারেণ শিরশ্চামরস্ত পৃথক্ কৃতম্॥ ১৬ 

উদ্নগ্রশ্চ রণে দেব্য শিলাবৃক্ষার্দিভিহ্তঃ | 
দস্তমুর্ঠিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৭% 

সংগ্রামং চত্রভুঃ) ( বুধুধাতেংতিমংরবৌ ইত্যত্র সন্ধিরাদঃ; বদ্ব। 
মণীবাদি খা গ্রগৃহাত্বাভাবঃ কঈনীর; ) ॥ ১৫ 

তংপরে উভয়ে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে (সিংহ 
৪ চাঁমর ) সেই হস্তিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে অবতরণ পুর্ববক 
পরম্পর নিদারুণ গ্রহার সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥১৫ 

ততঃ ( বীররসাবেশাৎ) সুগারিণ। (সিংছেন ) বেগাৎ (গতিতার- 
তম্যাৎ ) খম্ (গগনম্) উৎপত্য (উৎ্প্লত্য) [পুনঃ বেগাৎ ) নিপত্য 

(অবতীধয ) চ করপ্রহারেণ | চপেটাঘাতেন) চামরন্ত শির (চামরাম্র- 
মন্তকং ) | দেহাৎ | পৃথন্য কৃশম্ ( ছিন্নম্) ॥ ১৬ 

তৎপরে [বীররসাবেশে] সিংহ বেগে লক্ষত্যাগে আকাশে 

উথ্থিত এবং পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, চপেটাঘাতে 
চামরের মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিয়া ফেলিল ॥ ১৬ 

দেব্যা উদগ্রশ্চ ( তন্নাম। অনথরশ্চ ) রূণে (যুদ্ধে) শিলাবৃক্ষাদিডিঃ 

৬৪৫: পাষাণ বৃক্ষেপ্চ, আদিশফাৎ ১৮৮৪ ) হত: $ করান 

ন্ দত্তমুহঠিতলৈঃ ইতি বাপাঠঃ। হে 
7 আর সপ রা জা 



১৪৬ দেবী-মাহাত্য-মধ্যমচরিতম্ 

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপা তৈশ্চুরণয়ামাস চোদ্ধতম্। | 

বাঞ্চলং ভিন্দিপালেন বাৈস্তামং তথান্ধকম্ ॥ ১৮ 
উগ্রান্থমুগ্রবীর্য্যঞ্চ তখৈবচ মহাহনুম্। 
ত্রিনেত্রা চ * ত্রিশখুলেন জঘান পরমেশ্বরী ॥ ১৯ 

( তন্লামাহরশ্চ ) [চকারাৎ সসৈম্গঃ | দন্তমুষ্টিতলৈঃ (দস্তৈঃ, মুষ্টিভি, 

তলৈঃ চপেটেশ্চ ধখাকমং সিংছেন গণৈঃ দেবা। চ ইতি শেষ; অথব। 

দস্ৈগরজদন্তনিন্ি তাতুখৈ; মুষ্টিভিস্তলৈশ্চপেটেশ্ ) নিপাতিতঃ ॥ ১৭ 

যুদ্ধে দেশী শিলাবৃক্ষাদিদ্ব!রা উদগ্রান্থুরকে বধ করিলেন ? 

|সিহের] দস, [প্রমথগণের] মুষ্টি € [দেবীর] চপেটাঘাতে 

করালাম্থুর নিহত হইল [অথবা দন্ত - গজদস্ত নিন্সিত অস্ত্র] ১৭ 
দেবী (চগ্ডিক1) তুদ্ধ! (সতী) গদাপাতে; উদ্ধতং চ ( উদ্ধত- 

নামানমনথরক ) চুরযয়ামান ; ভিন্দিপালেন ( হপ্তক্ষেপ্যলসঙেন ) বাক্ষলং 
বাণৈঃ তাত্রং (তাঁআখ্যং) তখ। অন্ধকং ( অন্ধকাগুরং ) জঘান ॥ ১৮ 

কোপান্থিত! দেবী গদাঘাতে উদ্ধতত-নামক অন্থুরকে চূর্ণ 
করিলেন ; ভিন্দিপাল দ্বারা বাঞ্চলকে, বাণসমূহ দ্বারা তাত্র 
ও অন্ধকণামক অন্ুরকে ( সসৈম্ত ) বধ করিলেন 1১৮ 

ত্রনেত্র। পরমেশ্বরী উদ্রাস্তষ্ ( উগ্রীস্তাহরম্) উ্রবীর্ধ্যং (উগ্রবী্ধ]-. 
রং) তখেবচ ( চকারাৎ দসৈম্যং ) মহাহনুং ্ ি শুজেন জঘান ॥ ১৯৮7 ০ 

7 * তিনের ইতি কেচিৎ।, 



তৃতীয়-মাহাত্ম্যম। ১৪৭- 

বিড়ালস্তাসিনা কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ। 
দুর্দারং ছুম্মুথঞ্চোভৌ শরৈনিন্যে যমক্ষয়ম্॥ ২০% 
এবং সংক্গীয়মাণে তু স্বসৈন্তে মহিষান্ুরঃ 

মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রাসয়ামাস তান্ গণান্ ॥২১ 

জ্রিলোচনা পরমেশ্বরী ভ্রিশূল দ্বারা উগ্রান্ত, ভগ্রবীর্ধ্য 
এবং মহৃতিন্থু নামক অস্তরজ্রঘকে সসৈন্ত বধ করিলেন ॥১৯ 

. অনিনা ( খড়গেন) বিড়ালস্ত (বিড়ালাক্ষত্ত ) শির; (মন্তকং) 
কায়াৎ (দেহাৎ) পাতয়ামাস (প্রত্রশযামাস ); ছুর্দরং দুর্ম,খঞ্চ উভৌ 
€মহাহরৌ) শরৈঃ যমক্ষরং (ধমালয়ং ) নিন্যে (নিনার ) ॥ ২, 

রি খঙ্দ্বারা বিড়ালাক্ষের মস্তক দেহত্রষ্ট করিলেন) 
ণ-দ্বার! নুর্দার ও ছুম্ুথ উভয়কে যমালষে পাঠাইলেন ॥২০ 
এবং (ইথং) শ্বসৈগ্ে সংঙ্গীয়মাণে [সতি] মহিষাহুরঃ মাহিষেণ 

স্বধপেণ তান্ গণান্ ( দেবী-নিঃহ্বান*মন্তবান্) ত্র।সয়ামাল ॥ ২১ 

এইরপে স্বীয় সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকিলে, মহিবাস্থর 

মহিষরূপে.সেই প্রথম সৈম্ভগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল ॥২১ 

্ তত; পরমূ-_কালঞ্চ কালদণ্ডেন কালরাত্রিরপাতরৎ। উপ্রদর্শন- 
মণ” খড় গরপাতৈরতাড়য়ৎ।॥ অসিনৈবামিলোমানমচ্ছিনৎ সা 

রণোৎসবে। গণৈঃ সিংহেন দেব্যা চ জয়ক্ষে ডাকৃতোচ্চকৈঃ। ইতি 
কচিৎ। জয়ক্ষে ড়া জয়দিংহনাদ;। “ক্ষেড়। তু সিংহনাদঃ স্যাৎ। 



১৪৮ দেবী-মাহাজ্্য-মধ্যমচরিতম্। 

কাংশ্চিশ তৃগুপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান্ ।* 
লাঙ্গ,লতাড়িতাংশ্চান্ান্ শল্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতান্ ॥২২ 
বেগেন কাংশ্চিদপরান্ নাদেন ভ্রমণেন চ। 
নিঃশ্বাসপবনেনান্তান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥২৩ 
নিপাত্য প্রমথানীকমভ্যধাবত সোইম্বরঃ | 

সিংহং হস্তং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্ক্রে ততোইম্বিক। ॥২৪ 
কাংশ্চিৎ তুগুপ্রহারেণ ( প্রোথাঘাতেন ), তথা অপরান্ ত্)! 

থুরক্ষেপৈ; ( খুরাঘাতৈ;), অন্যান্ চ লাঙ্গ লতাডিতান্ | কুত্বখি, নদ 
শ্ঙগাভ্যাং চ বিদ|রিতান্ [কৃত], কাংশ্চিৎ বেগেন (জবেন) অপরান্ 
নাদেন ( কগব্জিতেন )!বাঝুলচিত্তান্ কত] ; কাংশ্চিৎ ত্রমণেশ ( মগ্ুলা- 
কারগতা) [তথ] অন্ান্ নিখানপবনেন ভূলে পাঠয়ামাস ॥ ২২-২৩ 

[প্রমথসৈন্গণের মধ্যে] কাছাকেও তুগ্তাঘাতে, কাহাকেও 
খুরাঘাতে, কাহাকেওলাঙগ,লাঘাতে, কাহাকেও শঙ্গদ্বয়াঘাতে 
বিদারিত করিয়া, কাহাকেও গতিবেগে, কাহাকেও তীষণ 
গঞ্জনে কাহাকেও মগ্ডলাকার ভ্রমণে অপ কাহাকেও ব1 
নিঃশ্বাস-পবনে ভূতলে নিপাতিত করিতে লাগিল।॥ ২২-২৩ 

সং অহগর; প্রমথানীকং (প্রমধসৈগ্ঠং ) নিপাতা মহারদেরীঃ সিংহ, 
হস্তম অভ্যধাবত ( অভিছুপ্রাব) ; তঠ: [ত্মাথ হেতোঃ 0.8 
( জগন্মাত! ) কোপং চত্ত্রে ॥ ২৪ 

 ঙ্গ কষরক্ষেপৈরিতি ঠ বাপাঠ। 
সস শা শপ 



তৃতীয়-মাহাত্ম্যম্। ১৪৯ 

সোইপি কোপান্মহাবীর্যঃ খুরক্ষপ্নমহীতলঃ। 
শূঙ্গাভ্যাং পর্ধ্বতানুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ চ ॥ ২৫% 

বেগভ্রমণবিক্ষু্নী মহী তন্ত ব্যশীর্য্যত | 

লীঙ্গ,লেনাহতশ্চান্ধিঃ প্রাবয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ২৬ 

সেই অন্তবব প্রমথসৈন্ঠ বিনষ্ট করিয়া যহাঁদেবীর সিংহ- 
বাঁশ্দধাবিত হইল; তাহ!তে অন্বিকা ক্রোধ কবিলেন ॥২৪ 

». ঈসা র্যা; ( মহিষাজরঃ) অপি থুরক্ষুধমহীতল; (খুরৈ: কু 
| পারিস্পবযুযাদ স:) কোপাৎ (কোধাৎ) শৃঙ্গাভ্যাং উচ্চান্ 
ধ..০০০১৯এটান্ (গিরীন্) চিক্ষেপ চ ননাদ (জগ) চ॥ ২৪ 
সেই মহাবল অস্থরও ক্রোধে খুরদ্বারা মহীতল বিদীর্ণ 

চরিতে করিতে শৃঙগপ্বয় দ্বারা [ দেবীর প্রতি ]উচ্চ পর্বত 
[কল নিক্ষেপ কিল এবং গঞ্জন করিতে লাগিল ॥২৫ 
তন বেগন্রমশবিক্ষু্ী (বেগ-ভ্রমণাভ্যাং বুঁটিত) মহী (পৃথী ) ব্যশীষ্যত 

স্থযমৈব বিশীর্াতৃৎ কন্মকর্তরি প্রয়োগ; ) অন্ধি) ( সমুদ্রঃ) লাঙ্গুলেন 
পরজমাহত; ( ভাড়িতঃ ) দর্বাতঃ (সর্ববাং পৃথিবীং যদ্ব। সর্ববত্ত 

রিস্প্বান্ গনান্) পলাবয়ামাস ( বারিপুরং মজ্জয়ামাস ) ॥ ২৬ 

ধটিকবেবী তাহার বেগত্রমণে নিশিষ্ট হইয়] বিদীর্ণ হইল; 
চুবং পুক্ছাঘাতে [উদ্বেল] সমুদ্র সর্ধস্থান প্লাবিত করিল ॥২৬ 

* শৃঙাভ্যাং পর্বতানুচৈশ্চিক্ষেপ ইতি কেচিৎ। 



১৫৩ দেবী-মাহাত্ময-মধ্যমচরিতম্। 

ধুতশূঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডখণ্ডং যযুর্থনাঃ|* 
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্ভভিসোইচলাঃ ॥ ২৭৭, 
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতির্মীপতন্তং মহাস্থ্রম্। 
ৃষ্ট সা চণ্তিকা কোপং তদবধায় তদাকরোৎু ॥ ২৮ 
ঘনাঃ ( মেঘাঃ) ধুভশৃঙ্গবিভিন্নাঃ (তেন মহিষেণ ধুাভ্যাং কম্পিতা- 

ভ্যাং শৃঙ্গাাং বিভিন্নাঃ বিদীর্ণাক তা; সন্থঃ ) থণ্ডখণ্ডং যঘুঃ ( উপগত।ঃ) 
শতশঃ (শতং শতং) অচলা; পেন্দতা:) স্বানানিলান্তাঃ (স্বাস। এব অনিলা; 
বায়বঃ তৈ; অন্ত; উৎক্ষিপ্তাঃ নিঃশ্বানপবনোৎন্ষিপ্তা; সন্তঃ) ন্ভসঃ 
(আকাশাৎ) নিপেতুঃ (শ্বানানিলেন আকাশং প্রতি অস্তাঃ ক্ষিপ্তা; 
অচলাঃ আকাশমুরায় ততঃ পুনরাকাশাৎ ভূতলে নিপতিতাঃ ইত্যর্থ;) & ২৭ 

তাহার হতন্ততঃ চালিত শূঙ্গদ্বারা বিদীর্ণ মেঘ সকল খণ্ড 
খণ্ড হইয়াগেল; নিংশ্বাসবাঘ় নিক্ষিপ্রশত শত পর্বত আকাশে 
উৎক্ষিপ্ত ও পুনরায় তৃতলে নিপতিত হইতে লাগিল ॥২৭' 

স| চণ্তিক! ইস্কি (উত্তপ্রকারেণ ) আপতণ্রং (অভাধাবপ্তং ) ক্রৌধ- 
সমাগ়াতং (ক্রোধাগ্রিনা উদ্দীপ্তং) মহান্গরং (মহিষং) দৃষ্ট1 তদ্বধায 
( তস্ত বধং বিধাতুং ) তদা কোপম্ (কোধম্ ) অকরোৎ ॥ ২৮ 

তখন সেই চণ্ডিকা ক্রোধানলোদদীপ্র মহ্যান্তরকে এই” 
রূপে আঙিতে দেখিয়া তাহার বধার্থ ক্রোধ করিলেন ৬৮ 
শি পপ স্পা 

ঈ গং খণ্তং যু ইতি, খপ্তখগুষধুঃ ইতি চকচিৎ। 

£ শ্বানানিলাছতাঃ শীর্প। ইতি শ্বাসানিলাস্তাহবিণীর্ণ। ইতি চ কচিৎ। 



তৃতীয়-মাহায্ম্যম্। ১৫১ 

সা ক্ষিপ্ত] তন্য বৈ পাশং তং ববন্ধ মহানুরম্। 
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোহপি বদ্ধে। মহামূধে ॥২৯ 

ততঃ সিংহোইভবণ সচ্যো যাবৎ তন্তা্িকা শিরঃ। 
ছিনত্তি তাবৎ পুরুষঃ খড় গপাণিরদৃশ্যত ॥ ৩ 
তত এবাশু পুরুষং দেবী চিচ্ছেদ শায়কৈঃ। 
তং খড় গচম্মণ! সাদ্ধং ততঃ সোইভূন্সহাগজঃ ॥ ৩১ 
মহামিধে ( মহামুদ্ধো ) স! (চগিক) তশ্ত (মহিষাহুরস্) [ বঙনার ইতি 

শেন: ] বৈ (প্রলিক্ধং ; বকণাদবাপ্তমিত্যর্থঃ) পাশং ক্ষিপ্ত! তং মহাহরং 
ববন্ধ ; সঃ (অহ্রঃ) অপি বন্ধঃ | অন্ 1 মাহিষং রূপং তত্যাজ ॥২৯ 

দেবী মহাসমরে পাশ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন 
করিলেন; পাশবন্ধ হইয়া সে মহিষরূপ পরিত্যাগ করিল ॥২৯ 

১. ততঃ (অনন্ভরং ) সঃ মহিষান্রঃ [ মায়াবিত্বাৎ ] সন্ধঃ (লপদি) নিংহঃ 

অভবৎ ; অশ্বিকা তশ্ত (লিংহীভৃতস্ত) শিরঃ (মন্তকং)যাবৎ (যাবত। কালেন) 
ছিনন্তি [যাবৎ পুরানিপাতয়োরিতি ভবিষ্যতি লট] তাবৎ স মায়াবী] 
থর়'পাণিঃ পুরুষ  প্রাছুর্ভবন্ ) অদৃশ্ঠত (দৃষ্টঃ; দেব্যেতি শেষঃ) ॥ ৩৯ 

_.. অনস্তর ,সে ততক্ষণাৎ সিংহ হইল; অস্বিকা তাহার 
£শিরশ্ছেদন করিবামাক্র সে খডাগপাণি পুরুষরূপে দৃষ্ট হইল ॥৩৭ 
* .্ণ [ খড়াপাণে: দর্শনাদনন্তরং ] এব দেবী খর়ীচম্ণ। সার্ধং সং 
( খড়াচশ্নধারিণং ) পুরুষং শারকৈঃ (বাণৈঃ) আশু (শীত্রং) চিচ্ছে। 
ততঃ নঃ [ পুরুষরূপতঃ ] মহাগজ; অভুৎ ৪ ৩১ 



১৫২ দেবী-মাহাত্রা-মধামচরিতম্। 

করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগ্জ চ। 

কর্ষতত্ত করং দেবী*%* খড় গেন নিরকৃম্থত ॥ ৩২ 

ততো মহান্থুরো ভূয়ো মাহিষং বপুরাস্থিতঃ |” 

তথৈব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩৩ 
অনন্তর দেবী খজীচর্শালহ সেই পুরুষকে শীঘ্রই বাণদ্বাধা 

ছেদন করিলেন? তখন সে মহাগজ-রূপ ধারণ করিল ॥৩১ 
[ স মহাগঞ্জঃ] করেণ (শুণডেন ) ভং ( প্রনিদ্ধং ) মহাসিংহং ( দেবা; 

বাছনং) চকর্ষ (আকুষ্টবান্) জগঞ্জ ( ননাদ ) চ; দেবী কণ্তঃ (আক্ষিপশ্ঠ:) 
[তগ্য গজন্ত ] করং (শুওং) খগ্চোন নিরকৃণ্ভত ( নিরকৃস্তৎ চিচ্ছেদ) 
[গজঃ সিংহং চকর্ষেতি মহানুর-বিনাশসচক উৎপাতোহ্য়ম্ ] | ৩২ 

সে শুপ্ুদ্বারা মহাপসিংহকে আকর্ষণ পৃর্ণ্ঘক গঞ্জন করিতে 
ল!গিল; দেবী খড্াপ্বারা তাহার শুগু ছেদন করিলেন, 
[গজের সিং হকর্মণ, মহাঁনুর-বিনাশৃচক উ:পাতচিহ্ন] ॥ ৩২ 

ততঃ ( শুগুচ্ছেদানত্তরং) মহাহরং তয়; ( পুনরপি ) মাহিষং বপুঃ 
( শর়ীরম্ ) আস্ত; ( গৃহীতবান্ ) ; তখৈব (বথাপূর্কাং) সচরাচরং (স্থাবর- 
জঙ্গমান্মকং ) ত্িলোক্াং ক্ষোভয়ামান (ব্যাকুলীচকার [ইহ স মহাহরঃ 
_মহিযোহডূৎ ততে! ব্যা্রঃ খড়গী পোত্ী হরি; পুমান্' গজোং 
মহিযে ভূয়ে! মায়াবী ন মহামৃধে' ইতি ডে রি ] ॥ ৩৩ 

.. স্ক কাতিন্তৎকরং দেবী ইত্যপি পাঠঃ। 
£ বপুরাস্থিতেতি বিসর্গহীনঃ পাঠ;। ৰপুধাশ্রিত ইতি চ কচিৎ 

সসপ্সীতি শাক 



তৃতীয়-মাহায্মাম্। ১৪৩ 

ততঃ ক্রুদ্ধা৷ জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্। 
পপৌ পুনঃপুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥ ৩৪ 
নন্দ চাস্ুরঃ সোহপি বলবীর্ধযমদোদ্ধতঃ। 
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ॥৩৫ 

অনন্তর মছ্যাস্তুর পুশরাঁয় মহিষদেহ আশ্রয় করিয়া 
পুর্ববৎ চধাঁচর জগৎ বিক্ষুব্ধ করিল। | পুরাণাস্তরে 
বণি৩ আঁছে__সেই মায়াবী যথাক্রঘে মহিষ, ব্যাস্ত গণ্ডার। 
শুকর, গিংহ, খড়গা-চম্মুধর পুরুষ, গজ এবং পুনর।য় মহিষ-_ 
শধক্রমে এই একল আকার ধারণ করিয়াছিল ]॥ ৩৩ 

ত৪£ জগন্বাত1 চণ্ডিক। তুদ্ধা  লতী ] উত্তমং ( দিব্য) পানং (গীন্লতে 
ইতি পানং মধু; দিব্যহ্রামিত্যর্থ; ) পপৌ (বীরপানং চকারেহ্যর্থ:) [ততঃ] 
আঅরুণলোচন! ( আরক্তনের! ) 1 নতী] পুনঃ পুন; জহাম) [ তুরীয়াপি 
ডিক! প্রধানহনন-রূপং বাপি রঞ্জোগুণাবির্ভাবাধিকেন ্বস্তাং 
মহালকীতবম পা দি তব, তীঁতি ধ্বননায় মধ্যে পানমুক্তম্ ] ॥ ৩৪ 

অনস্তর দ্ধ জগন্মাতা চণ্ডিকা দিব্য স্থধাপান করিলেন; 
[ইহাতে মহালক্ষীমূত্তির আবির্ভাব চিত হইল] এবং আরক্ত 
নেত্রে পুনঃ পুনঃ হান্ত করিতে লাগিলেন ॥৩৪ 

", বলবীর্ধামদোদ্ধতঃ ( বলং সামর্থাং বীর্ধযম্ উৎসহং তাত্যাং যো মদে 
গর্ববন্তেন উদ্ধত; উড্রিক্তঃ ) সঃ অন্ুরঃ অপি নন্দ ( উচৈৈর্ননাদ ) চ. 
বিষাগাঙ্যাং ( শূঙ্গাত্যাং) চগ্ডিকাং প্রতি ভূধরান্ ( গিরীন্) চিক্ষেপ চ ॥ ৩৫ 



১৫৪ দেবী-মাহাযুয মধ্যমচরিতম্। 

স! চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চূ্ণয়ন্তী শরোতৎকরৈঃ। 
উবাচ তং মদোদ্ধ,ত-যুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ৩৬ 

দেবুযুবাঁচ ॥ ৩৭ 

গড্জ গর্জ ক্ষণং মু মধু যাবৎ পিবাম্যহম্। 
ময়া ত্বয়ি হতেইত্ৈব গঞ্জিত্্ত্যাশড দেবতাঁঃ ॥ ৩৮ 

বলবার্ধ্য-গর্ধে উদ্ধত সেই অস্থরও গর্জনপূর্ববক শূঙ্দ্বারা 
দেবীর প্রতি পর্বতসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥৩৫ 

মদোদ্ধতমুখরাগ! (যগ্থেন উদ্ধ,ভো বিবৃদ্ধিং গতে। মুখগত রাগঃ 
রভিম! যন্যাঃ 1) স| (চগ্ডিক1) চ তেন প্রহিতান্ (নিক্ষিপ্তান্) তান্ 
(তৃধরান) শরোৎকরেৈ; (শরনিকরৈ? ) চু্ণয়ন্তী ! সতী! আকুলাক্ষরং 
( অব্যক্তাক্ষরং যথা স্যাৎ তথ। )1 যদ্ব1 মদন উদ্ধ,ঠে! যে। হুখরাগ; তেন 

আকুলানি অক্ষরাণি যন্তাং তরি্মাঘাং তথ ] হম (মহিষম্) উবাচ ॥ ৩৬ . 

মধুপানে সমধিক আরক্তবদন৷ দেবী স্বকীয় শরনশিকরদ্বারা 
মহ্যান্ুর নিক্ষিপ্ত সেই সকল পর্বতসমৃহ চূর্ণ করিতে করিতে 
অম্পষ্টবাক্যে ( গরদগদস্বরে ) তাহাকে কহিলেন ॥৩৬ 

দেবী উবাচ | ১৭ | রে মুঢ় অহং যাবৎ মধু পিবামি, [ মহালগাযাবেশ- 
বিশিষ্ট ভবামি ইতি ভাব; ], [তাবৎ] ক্ষণং গন্জ গর্জ ) ময়। | ইন্দি 

লোকমাতা মা ইতি কোধাৎ ময়! লক্ষ্া। ইতি ধ্বনি; ] ত্বয়ি হতে [সতি] 
অত্রৈব (রণক্ষেত্রে ) আশু (শীপ্রং) দেবতঠি [আনন্দভরেণ) গ্জিযান্তি | ৩৮ 



তৃতীয়-মাহাত্বযম্। ১৫৫ 

খবিরুবাচ ॥ ৩৯ 

এবমুক্ত। সমুত্পত্য লার্ঢ়া তং মহাস্ুরম্। 
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাঁড়য়ৎ ॥ ৪০ 

ততঃ সোইপি পদাক্রান্স্তয়া৷ নিজমুখা ততঃ 
আদ্ধনিক্কান্ত এবাতি * দেব্যা বীর্য্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৪১ 

দেবী কহিলেন ॥৩৭॥ রে মুঢ়! আমি যতক্ষণ মধুপান 
করি, ততক্ষণ তুই গঞ্জন কর) আমি তোরে বধ করিলে, 
দেবগণ শীপ্রই এই স্থানে [ আনন্দে ] গঞ্জন করিবেন ॥৩০ 

ধাধিঃ উবাচ ॥ ৩৯ স। (দেবী) এবম্ উক্ত1 সমুৎপত্য ( উত্প-ত্য ) 
তং মহানরম্ মারা | সতী] এনং (মহাশ্বরং মহিযং) পারেন [ পৃে 
ইভিশেষঃ ] আক্রমা (দৃঁ়ং বদ্ধ) কণ্ঠে চ শলেন অতাড়যৎ ॥ ৪* 

, খষি কহিলেন ॥৩৯॥ দেবী এই বলিয়া লম্ফত্যাগে সেই 
মহ্থান্থরের উপর আরোহণকরিয়। পদদ্বার! [পৃষ্ঠদেশে] নিপী- 
ডনপূর্ববক শূলদ্ধার। ক্ঠদেশে আঘাত করিলেন ॥৪০ 

ততঃ (অনন্তরং) পঃ (অনুর; ) অপি তয় ( দেবা1) পদাত্রাস্ত; [ তথা 
শূলেন তাড়িতঃ 'সন্নপি ] ততঃ ( মহিষরূপাৎ) নিজমুখাৎ অর্দীনিক্কান্ত: 
( নির্গতার্ধকায়) এব দেব্যাঃ ( মহালক্ষ্যা; ) বীর্যেণ ( উগ্রতেজস! ) অতি 

অতিপর়েন ) সংবৃতঃ (পরিবদ্ধঃ) [ব্ভুব] [নিক্কমিতুং নাশকদিত্যর্থঃ] 0৪১ 

% অর্দনিজ্কাস্ত এ এবানীৎ ইতি বা! পাঠু। | 



১৫৬ দেবী-মাহাত্ম্য-ম ধযমচরিকআম্। 

অর্ধনিজ্কান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাস্ুরঃ।. 
তয়া মহাসিন। দেব্যা শিরশ্ছিত্ব। নিপাতিতঃ ॥ ৪২৯ 

অনস্তর সেও (মহিষাস্থরও) দেবীকর্তৃক পদগ্থারা আক্রাস্ 
[এবং শূলে তাড়িত] হইয়া স্বীয় মুখ হইতে অর্ধশগীর মাত্র 
নির্গত হইয়াই দেবীর উগ্রতে্জে স্তবীভৃত হইল ॥8১ 

[মহিষবক্তা ৎ] অর্দানিক্াপ্ত: এব যুধ্যমানং অসৌ মহাসরঃ তয় দব্যা 
(মধূপানেন পরিণত] রাজসী লক্্দীস্তয়। মহালঙ্া। )* মহাদিনা ( মহা" 
থড়োন ) শির; ছিত্ব। নিপাতিতঃ [| শিরশ্ছেপ্দোস্তবং তদ্বদ্দানবং থড়গ- 
পাণিন-(শৃলপাণিনম্) মিত্যা্দি বিশেষস্ত কল্পান্তরীণ ইতি প্রতীঙতে ] ॥ ৪২ 

 অর্ধনিষ্্রান্ত হইয়াই সে মহান্ুর ঘুদ্ধ করিতে লাগিল; 
দেবী মহাখড়ে তাহার শিরশ্ছেদনপুর্ধক বধ করিলেন ॥৪২1 

« মহাকাল নিপাতিত ইতি কচিৎ। অঙঃপরম্ “এবং স মাহিষো 
নাম সৈন্য; সম্হদ্গণঃ | নৈলোক্ং মোহয়িহা ভু তয়। দেব। 
বিনাশিত: ॥ তগোকাছৈস্তদা ভূতৈর্যহিষে বিনিপাতিতে । জয়েতুাক্তং 
তদা সর্ব সদেবাহরম(সু বৈ; ॥” ক্বচিদেতৌ প্লোকৌ দৃশ্তেতে। 

+ পুরাণাস্তরে মহ্ধাহরের ভিনবার আবির্ভাব বণিত আছে। 
তিনবারই জআগ্তাশক্তি মুগ্তিগয় পরিগ্রহন পূর্বক তাহাকে বধ করেন। 
প্রথমবায়ে অঙ্টাশভুজ। উগ্রচণ্ত! মুত্তি, ' ছ্িতীয়বারে যোড়শভুজা 
ভদ্রকালীমুতি আর তৃতীয়বারে দশতু্জা দুর্গামুণ্তি। 

“আদিসুষ্টাবুঞওও। মুর্ডা। ত্বং নিহতঃ পুরা । দ্বিতীয়হঠে। তু ভবান্” 
তত্রকালা। ময়। হত;। ছুর্গার্নপেণাধুন! তাং হনিষ্যামি সহানুগম্ ॥ 

ট কালিকাপুরাণ ৬১১১৮ 



তৃতীয়-নহাত্মাম্। ১৫৭ 

ততো হাহাকৃতং সর্ববং দৈত্যসৈন্টং ননাশ তৎ। 
প্রহ্ষঞ্চ পরং জগ সকল! দেবতাগণাঃ ॥ ৪৩ 

তুষটবৃস্তাং আরা দেবীং সহ দিব্যের্মহধিভিঃ ৰ 

জগ্রগন্ধবর্বপতয়ো ননৃতুশ্ঠাপ্দরোগণাঃ ॥ ৪৪ 

ইতি মার্কগডয় পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাজ্য্ে 
মহ্যান্থরবধোনাম তৃতীয়-মাহাত্ম্যম্। 

তত। হাহাকৃতং ( দীনভাবেন হাহেতি কৃতং যেন তৎ) সর্ব্ং (অব- 
শিষ্টং) দৈভাসৈন্ট: ননাশ ( পলারিতম্); মকলা: ( সমন্ডা; ) দেবতা 
গণাঃ পরং ( অতান্তং) প্রহ্্ধং (আনন্দং) জগ্া.ঃ ( প্রাপ্তবন্তঃ ) ॥ ৪৩" 

ননগ্তর হতাবশিষ্ট দৈত্যটৈন্ত হাহাকার করিতে করিতে 
পলায়ন করিল; সমুদয় দেবগণ পরামাশন্। লাত করিলেন ॥৪৩ 

রাঃ ( দেবা; ) দিবৈ) ( বর্গায়েঃ) মহধিভিঃ (নারদাদিভি;) সহ 
তীং দেবীং (মহালক্্মীং ) তু.বুঃ; গনবর্পতন্নঃ (খিশ্বাবস্থপ্রভৃত়:) জগ্ঙঃ 
( গীতবন্তঃ ) অগ্নরোগণাঃ ( উর্ধ্ঠাস্তাঃ ননৃতুশ্ট ॥ ৪৪ 

[নারদাদি] দেবধষিগণের সহিত দেবগণ দেবী মহালক্ষীকে 
স্তব করিলেন )[বিশ্বাবন্থ প্রভৃতি] গন্ধরর্বপতিগণগান করিলেন 
এবং [উর্বশী প্রভৃতি] অগ্মরোগণ নৃত্য করিলেন ॥৪৪ 
ইতি মার্কগেয় পুরাণান্তর্গত সাবণিমন্থুর অধিকার-সন্স্বীয 

দেবীমাহায্মো মহিষান্থরবধ-নামক তৃতীয়-মাহাত্থয। 



১৫৮ দ্েবীমাহাত্ম্-মধ্যম-চরিতম্ 

চতুর্থ-মাহাত্ম্যম 
থধিরুবাচ ॥ ১%* 

শক্রাদয়ঃ স্বুরগণ| নিহতেহতিবীর্য্যে 
এ দুরাত্মনি সুরারিবলে চ দেব্যা | ৭" 
তাং তুষ্বুঃ প্রণতিনআরশিরোধরাংসা 
যা? ভিঃ প্রহ্ষপুলকোদগমচারুদেহাঁ; ॥ ২ 

ধষি; উবাড ॥১| দেবা ( মহালক্দ্। ) আভতিবীযে। ( মহাবলে ) দুরাঞ্জনি 
(দুষ্টশ্বভাবে) তশ্মিন (মহিষে। হৃনাপিবলে (অহরনৈগ্ভে) চ নিহতে [সতি। 
প্রণতিনভ্রশিরোধরাংনাঃ (প্রশত। নম্রং শিরোধরাংলং আ্রীবাকন্ধরং যেষাং 
তে) প্রহ্পুলকোদ্গমচারদেহাঃ (প্রহমেণ প্রমোদেন ষ; পুলঞোবামঃ 

লোমহযোগামন্থেন চারৰঃ মনোজ্ঞ! দেহা যেযাং হে) শরাদর় ( ইন্্রাপ্তা?) 

হুরগণাঃ [ মহষাণামপাপলক্ষণম্ উভয়েমামপ্যেতদদ,&তাৎ। “মহিষান্তক রী- 
বং দৃষ্টং দেবৈর্মহধিভি; ইতি তগ্খাগীরম্মণাৎ |] বাগভি; (জাতি- 
শব্দ! গুণশবা| ক্রিয়াশব্দা গ্রবঃশন্দাশ্চেতি চতুন্বিধাভি; যদ্বা বৈরী 
মধ্যমা পণ্ঠন্তী স্থগ্্রাচেতি সতুব্বিধাডিঃ তথাচ--“বৈখয়ীশব্নিষ্পত্তির্মধাম। 

শতিগোচর!। গ্োোঠিতার্থা 5 পশ্ঠন্তী শুগ্। চাপ্যনপারিণী” ইতি চতুর্দা 
বাচতে । শব্দান্তে। নিপপত্তির্স্তাঃ লন! শব্ধনিপত্তিঃ ঘটাগ্যর্থরূপ। বাক্ 
বৈধরীতুাচ)ডে। শঠিগোচরা আোব্রগ্রাহা বাক মধামেতাচতে। 

পি পপ পর 

* ততঃ নুরগণাঃ সরে দেবা ইন্ত্রপুরোগমাঃ। সুতিমারেতিরে 
কর্তং নিহতে মহিযাগ্থরে ॥” গোকোহইয়ম্ অধ্যায়ারস্থে কচিৎ দৃ্থাতে । 

£ দেবাঃ ইতি বা পাঠ: । ( দেবাঃ রীড়াবুক্তাঃ প্রমোদিতাঃ)। 



চতুর্থ-মাহা স্্যম্। ১৫৯ 

দেব্যা বয় ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা 
নিঃশেষ-দেবগণশক্তিসমৃহ-ৃত্ত্যা | 

তামন্িকীমখিলদেবমহধিপুজ্যাং 
তক্ত্যানতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি স। নঃ॥ ৩ 

গোতিতঃ অর্থে। যয! স| গ্োতিভার্থ। জ্ঞানরূপ। বাঁক পণ্তন্তী। অন- 
পায়িনী ব্রহ্মনপ| বাঁক হুপ্পেত্যুচাতে 1) তাং (পেবীং) তুষ্,বুঃ স্ত্েতবন্তঃ) &২ 

ধি কহিলেন !১॥ দেবী মহালক্্মী সেই মহাবল ছুরাত্ম। 
মহিবান্ুর ও অন্ুরূসেনা বধ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও[মহষি 
গণ] স্বদ্ধ ও গ্রীবা আনত করিয়। প্রণামপূর্ব্বক বৈখরী প্রভৃতি 
চতুত্বিধ বাক্যে (১) তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন 
আনন্দজরোমাঞ্চে তাহাঁদেরদেহ তি রমণীয় হইয়! উঠিল॥২ 

নিঃশেষদেবগণশক্তি-মৃহমুর্তী। (নিঃশেষাঃ সমগ্র যে দেবগণাঃ তেষাং 
শক্তিনমূহায় সামগ্যবৃদ্ধয়ে অথবা তেষাং শক্তিনমূহ এব তেজোহংশপ্রচয় 

এবমুগি যন্ত।ঃ তয় যদ্বা নিঃশেষদেবগণানাং মহদাদীনাং যঃ শক্রিমমুহঃ 
কাঁধে।ৎপাদননামর্থাং ম এব মুক্তি; যন্তা; তয়!) যয! দেব্যা আত্মশক্তা 
( শ্ববৈভবেন ) ইদং জগং (ব্রঙ্গাং) আততং (ব্যাপ্তং) সদ ( বং বিসর্গ- 

(১) বৈখরী মধ্যম! পথ্তন্তী এবং হুশ্ধাভেদে বাক চঠুব্বিধা। বাহু! 
শব্দান্ত-নিপ্পন্ন। অর্থাৎ ঘটপদ ইত্যাদি শব্দমাত্ররূপ! তাহার নাম ”বৈখরী" 
ব! ”শব্দ-নিষ্পত্তি” । যাহা শ্রবণগ্রাহ্থ। তাহা “মধ্যম।” ব| "শ্রুতিগোচর।”। 
ঘদ্দার| অর্থ গ্োতিত (প্রকাশিত) হয়, তাহার নাম “পশ্যন্তী" অথাৎ 
“জ্ঞানরূপ।" ব| “গ্কোতিতার্থা” এবং ব্রহ্মরূপাবাক্ “সুন্/” বা অনপায়িনী” , 



১৬০ দেবী-মাহাত্ময-মধ্যম-চরিতস্ 

যন্তাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননস্তো 
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বস্তুমলং বলঞ্চ। 

সা চণ্তিকাখিলজগংপরিপালনায় 
নাশায় চাশুভভয়ন্ মতিং করোতু ॥৪% 

লোপন্ছান্দনঃ) তাম্ অখিলদেবমহবিপুজ্যাম্ অন্বিকাং ভক্ত আনতাঃ 
( প্রণতাঃ) [ভবামঃ ]) স| ( দেবী ন; ( অম্মাকং) শুভানি বিদধাতু ॥ ৩ 

যিনি আম্মশক্তি দ্বারা এই ব্রঞ্ধাণ্ড ব্য।পিয়া আছেন, 
নিখিল দেবগণের সামর্থ বদ্ধ ণার্ব ই ধাহার মৃত্তিপরিগ্রহঅথবা 
তাহাদেরশক্তিসমূহই ধাছারমৃত্তি) কিংবামহদাদি তন্ধ্সযূছের 
কার্ষ্যোৎ্পাদনসামর্থ্যই ধাহার স্বরূপ], অখিল দেবগণ ও 
মহবিগণের পৃজনীয়া সেই দেবীকে আমরা ভক্তিসহকারে 
প্রণাম করি) তিনি আমাদের মঙ্গল বিশান করুন ॥2 

তগবান্ (বর্বৈশ্বর্যস্প্ঃ) অন; (বিঞুঃ) ব্রহ্গ। হরশ্চ যগ্যাঃ 
অহুলং (অনন্কসাধারণং) প্রভাবং (মাহাজ্াং ) বলং (সামর্থাঞ্চ ) বক্তং 
(এতাবদিতি নিশেচুং ) ন অলং (ন সমর্থাঃ ; “লন বেছি বেদাং নহি তন 
বেত" “্যঃ সর্বজ্ঞ; সর্বববিৎ ইত্যাদি শ্রুতি) নস! চগ্ডিক। অখিলজগৎ- 

পরিপালনার [ তথ | অশুভভয়গ্য ( অশুভেভ/; অকল্যাণেত্যঃ বৎ ভয়ং 
তন্ত ; যদ্ব! অশুভ! দৈত্যা; তেড্যে! ভয়ং তণ্য ) নাশায় চ মনিং করোতু ॥॥ 

তগবান্ বিষ ব্রহ্মা এবং হুর ধাহার অতুল প্রভাব ও ধল 
০ শশা শী ছি 

* প্নাশায় চাহরতয়ন্ত” “নাশার চাশুভতবন্ত* ইতি চ পাঠৌ। 



চতুর্থমাহাত্মাম্ ১৬১ 

যা শ্রীঃ স্বয়ং স্ুকৃতিনাং ভবনেঘলক্ষ্মীঃ 
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হাদয়েযু বুদ্ধিঃ | 

, শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা 

তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥৫ 
ইয়ত্তা করিতে পারেন না, সেই চগ্ডিকা নিখিলজগৎ পরি- 
পালনে এবং 'অধঙ্গল-তয় [কিবা অন্থর-ভয় ] মাশে 
ইচ্ছা করুন ॥ ৪ 

[হেদেবি |ঘ| [ত্বং] হহীতিনাং ( পুণ্যবতাং ) ভবনেষু (গৃহেষু) স্বয়ং 
শ্রী; ( সম্পৎদ্বরূপা )[ সা হং হুকআাক্মকং ] বিশ্বং (জগৎ) [ প্রঃ সতী] 

পারপালর ; [ যা তং] পাপাস্থনাং (পাগণলানাং ) [ ভবনেনু ] অলল্্রীঃ 

(অমঙ্গলাস্সিকা) [ মা ত্বং পাপাজ্মকৎ বি*মপি অলল্প্লী; সতী পরিপালয়]) ; 
[যাত্বং] €তথিয়াং (নিশ্মপবুদ্ধানাং) জদয়েবু (চিন্রেছু) বুদ্ধিঃ (্বর্গা- 

পবর্গনাধনং জানম্) | সা তং কৃতাধাত্মকং জগৎ বুদ্ধি; সী পারপালয় ]; 
[যব্ং] নতাং ( দখপথগামিনাম আন্তিকানাং ) [ অন্তুঃকরণেষু ] শ্রদ্ধ। 
(আন্তিকাবুদ্ধিঃ) [সা ত্বং শ্রদ্ধা মতী সদাঝ্মকং বিশ্বং পরিপালর ]7 
[ ধা তং | নূলজন-এ্রভবন্ত ( শুদ্ধজনমনে! জনহ্য ) [হদয়েমূ] লজ্জা ।আঅকাধ্য- 

বৈমুখাহেডুঃ) অনেন সৎক্ন্ম-প্রবৃত্তিদ্ধার। স্বিতিনিব্বাহিক। তমেব 
ইত্যুন্তম[ স|ত্বং সকলাচারনংরক্ষণে লজ্জা! সতী সৎকুলজন-প্রভবাজ্মকং 
বিশ্বং পরিপালয় ]) [ বয়ং ] তাং (উত্তলক্ষণাং ) ত্বাং নতাঃ ( প্রণতাঃ ) 
স্ম বিসর্গলোপশ্ছান্দন; অথব| “ক” ইতাবারং স্ব; ইতার্থে] ॥ ৫ 

হে দেবি, ভূমি পুণ্যাত্মাদিগের গৃছে স্বয়ং শ্রীরূপা, 
[ অতএব পুপ্যময় বিশ্বকে শ্রীরনূপে পালন কর ]) তুমি 

৬ 



১৬২ দেবী-মাহাত্মা-মধ্যমচরিক্রম্ 

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ 
কিঞ্টাতিবী্য্যমন্থুরক্ষয়কারি ভূরি। 

কিঞ্চাহবেষু * চরিতানি তবাতি যানি 
সব্বেষু দেব্যস্থরদেবগণাদিকেষু ॥৬ ৭' 

পাপাত্বাদিগের গুহে অলক্মীরূপা [অতএব তুমি অলঙ্ীরূপে 
পাঁপময় বিশ্বও পালন কর ]; তুমি বিশুদ্ধবুদ্ধি জ্ঞানিগণের 
হৃদয়ে স্বর্গাপবর্গনাধন-বুদ্ধিরূপ1, [অতএব বুদ্ধিবূপে অধ্যাত্ম- 
বুদ্ধিসম্পন্ন জগৎ পালন কর ], তুমি সৎপথগামী আন্তিক- 
গণের চিত্তে শ্রদ্ধারূপা, [ অতএব শ্রদ্ধাূপে সদাম্মক বিশ্ব 
পালন কর ]) তুমি সৎকুলজাত সাধুগণের স্বদয়ে লজ্জারূপা, 
[ অতএব লঙ্জারূপে সৎকুলজাত জনপুণণ এই জগং পালন 
কর ]। এতাদৃশী তোমাকে আমরা প্রণাম করি ॥ « 

হে দেবি, এতৎ তব রূপম খভিন্তাং (সবেরোৎকুষ্টত্বাদনিকপণয়ম্) [অতঃ] 
কিং ( কথং) [বাচা] বর্ণঘা ; অন্গরক্ষপ্নকারি (দৈভানাশকারি) | অতঃ] 
তুরি €প্রচুরং) [ভখ] অভিবীধাং ( অদাধারণং সানর্থ্যং ) [ বাচ। কিং 
বর্ণয়াম ] কিঞ্চ (কথং আহবেপু (দুষ্ছেযু) সর্ধেধু অস্রদবগণাদিকেধু 
(গণাঃ প্রথথ|; দেবাসুর প্রমথাদিসু) তব যানি আি৪রিতানি (অতি 

অদ্ভুভানি চর্িতানি বারকল্মাণি) [তালি] [বাচ। কিং বর্ময়াম )। [ যৎ 
মনলাপ অভিন্তনীয়ং তৎ বাচ| কিং বণযিতুং শকাতে ইতি ভাব; ]8* 

সপ সী পপি পপ 

* . কিএাছবে জুচরিতানি" ইতি “তবাছুভানি' ইতি চ কেচিৎ। 
1 'অমরদৈত)গণাদিকেধু ইতি সভ্যঃ পাঠঃ । 



চতুর্থ-মাহাত্মম্ ১৬৩ 

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-& 
নন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা । 

 সর্ধবাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভৃত- 

মব্যাকৃতা হি ৭" পরমা প্রকৃতিত্বমাদ্চা ॥ ৭ 

হে দেবি, তোমার এই অচিস্তনীয় রূপ আমরা কিরূপে 
[ বাকাদ্বারা ] বর্ণন করি? অন্ুরনাশক অমিতবীধ্য এবং 
যুদ্ধে সমুদয় দেবদৈত্য-প্রমথাদিতে তোমার যে অদ্ভুত বীর- 
কর্ণু, তাহাই বা কিরূপে বর্ণন করি? [যাহা মনেরও 
অগোচর, তাছ! কি বাকাদ্বারা বণনা করা যায়? ]॥ ৬ 

[ছে দেবি] [ত্বং] সমভ্তজগতাং হেতুঃ ( মূলকারণম্ ); ত্রিগুণাপি 
( সন্বরজস্তমোগুণবুক্তাপি ) দোষে; (রাগাদিভিঃ) [ ত্বং] নজ্ঞারসে (বিষী- 

ক্রিয়সে ), [ অথবা দোষৈঃ রাগাদিদোষবদৃভিত পুরুষৈ: ন জ্ঞায়মে, তদ- 
ভাবাঁদিতর্ধ:] ; ত্বং অপারা ( অনবধিঃ অন্তরহিচ! চ)[ অতএব] 
হরিহরাদিতিঃ (দেবৈঃ) অপ [ ন জ্ঞারদে পরিচ্ছেদাভাবাদিত্ার্থ; ) 
অথবা হরিহরাদিভিরপি অপারা অজ্ঞাত! ইতাঙ্বয়ঃ ] ত্বং সর্বা শ্রম 
( সর্ধবমায়ে। বন্যা; স. কাধ্যং ছি কারণমাশ্রর়তে, সর্ধব্যাপিনীতার্থঃ ) ; 
[ঘত; এবং] ইদম্ অথিলং ( আকীটব্রহ্দপধ্যন্তং) জগৎ [ ব্র্ষমধ্যান্তব ] 
অংশভূতম [ পাদোহম্ত বিশ্ব। ভৃতানি ইতি শ্রুতেঃ]; [নগ্বেবং বিকার” 
পত্তিঃ সাংশহ্বেন মুত্ততবাপত্তিরিত্যাহ ] অব্যাকৃত| ( যড়বিধবিকারশুল্তা।) 

যর পরার? ওপার পল ও 

ক “দেবৈঃ' ইতি সাধীয়ান্ পাঠ; । 1 'অব্যাকৃতাসি' হত্যপি কচিৎ। 



১৬৪ দেবী-মাহাত্ম্য-মপ্যমচরিঞ্জম্ 

| অসি] ; বস্ আগ্যা (আদিরেব নতু আদৌ ভবা; 'অজামেকাং 
লোহিতশুরুকৃধণম্ ইত্যাদি-এুত্যা উৎপন্রিনিষেধাৎ ) পরমা (পর আত্ম! 
মীয়তে ভীবভাবেন অবচ্ছিদ্ভতে যয়া স| ) প্রকৃতি; (প্রধানাধ্য 
সব্বরজন্তমসাং সাম্যাবস্থ! ; ধর্মাধ্যাসাজ্জীবত্তেনাধ্যবসীয়তে ) অমি (ভবলি); 
[ইয়মেব দেবী সাংখ্যমতে প্রকৃতিরাখাঠা | বেদাপ্তিনস্ত তামনির্কাচনীয়া, 
মাত্মমাঘামনাদিমনিগ্যামাহঃ। শাব্দিকান্তাং শবশক্মাচক্ষতে। তান্ত্রি- 
কান্তাং কর্দণা মপুর্ববোৎপাদনসামর্থ্যলক্ষণাং ফলগতিমাহঃ। তকিকাস্তাং 
বস্তহাবসিতিনিদ্ধিভেদামাছঃ । শৈবান্তাং শিবশত্তিং বদন্তি। বৈষ্ঃবাশ্চ 
বিষুমায়াং ভামাহ:। শান্তাশ্চ তাং মহামায়ামনাদি খাধিমাং শক্তিমাম- 

নস্তি। পৌরাণিক্কাস্্ তাং দেব ভ্যাচক্ষতে ]& ৭ 

হে দেবি, তুমি নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডেব হেতু (মূল কারণ) তুমি 
ত্রিগুণ। (সন্বরজস্তমোগুণময়ী) হইয়াও পাগাদি দোনপমুহের 
বিষয়ীভূতা নহ ( তৎসমুদ্ায়ের অতীত; অথবা রাগাদি- 
দোষবান্ জনগণের অজ্জেয় ); তুমি অপারা ( আগ্ন্তহীন] 
অপরিমেয়]) বলিয়া হবিহরাদিরও অপরিজ্ঞাতা ২ তুমি সর্ববা- 
শ্রয়া (সর্ধবব্যাপিনী); এই অখিল জগৎ তোমার অংশভৃত ) 
[তবে ত তোমায় বিকারাপত্তি ঘটে, কেননা,অংশ থাকিলেই 
তাহার একটা আকার থাকিবেই-_ভাঁহার উত্তর ] তুমি 
অব্যাক্কৃতা (ষড়বিধ-বিকারহীনা); আগ্। (নিখিল জগতের 
আদিভূতা)1 পরমা প্রকৃতি (গুণঞ্জয়ের সাম্যাবস্থা)। পরম! 
(যন্থারা পর (পরমাস্মা) জীবতাবে অবচ্ছিন্ন হন, তা্দুশী )। 

[ইনিই সাংখ্যমতে-_প্রন্কতি ; বেদান্তমতে--অনির্বাচ্যা 



চতৃর্ধ-মাহাত্মাম্ ১৬৫ 

যস্তাঃ সমস্তস্থুরতা। সমুদীরণেন 
তৃপ্তিং প্রযাতি সকলেষু মখেযু দেবি। 

স্বাহাসি বে পিতৃগণন্ত চ তৃপ্তিহেতু- 
রুচ্চাধ্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ ॥৮ 

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহা ব্রতা চ & 
অভ্যস্তসে ৭ সুনিয়তেক্দ্িয়ত্বসারৈঃ। 

মায়া অবিদ্তা ; শাব্খিকমতে-_ শব্বশক্তি ; তাস্ত্রিকমতে-- 
কার্ধ্যসমুছের অপৃর্ধজনন-মমর্থা ফলশক্তি ; তাকিকমতে-- 
বস্ততব্বেরপরিণত্ সিদ্ধ তেদ বিশেষ) শৈবমতে-_শিবশক্তি) 
বৈষ্ণবমতে-বিঞুমায়া ; শাক্তমতে- অনাদি আদিশজি, 
মহামায়!; পৌরাশিকমতে-_দেবী ( সর্ববদেবময্ী )॥ ৭ 

হে দেবি যস্তাঃ (ম্বাহেত্যাথযারাঃ) সমুদদীরণেন (সম্যক উচ্চারণেন) সমস্ত 
হুরত। ( ইক্সাদিদেধবৃন্দং) সকলেধু মথেযু ( অগ্িষ্টোমাদিযু যজ্েবু ) তি 
প্রয়াসি, স! বৈ (প্রদিদ্ধা) স্বাহা [তমেব] অনি; ত্বং পিতৃগণস্ত তৃপ্ডিহেতুঃ 

হধা চ; অতঃ [এব] জনৈঃ (দেবপিত্যক্ঞকারিভিঃ) তবম্ উচ্চাধ্যসে ॥ ৮ 

হে দেবি, সমস্ত যজ্ঞে যে ম্বাহার সম্যক উচ্চারণে সমস্ত 
দেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন, তুই সেই স্বাহা'; পিতৃলোকের 
তৃপ্তির হেতুভূত শ্বধাও তুমি; এজন্য দেব-পিতৃযজ্ঞকারিগণ 
তোমাকেই স্বাহ ও স্বধারূপে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ৮ 

চি ১ 

» হাত্রতা তব ইতি। 1 "অভ্যন্ততে। ইতি। 



১৬৬ দেবী-মাহাত্স-মধ্যমচরিত্রেম 

মোক্ষাথিভিমু্নিভিরস্তসমত্তদোষৈ- 
বিদ্ভাসি * সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥৯ 

যা! [ বিদ্বা। ] মুক্তিহেতুঃ (মুক্তেনির্ববাণত্ত ছে কারণং ) অবিচিন্তা- 
মহাত্রত। ( অবিচিন্তাম্ অগুয়েষ্ট্চিন্তারা অপ।ব্ষয়ং দুরনুষ্টেয্সমিতি যাবৎ 
মহাব্রতং বৃ$দ্ব্র্ষটধ্যানিকেতবাদাদিরূপং যৃত্তাঃ ; যদৃধা_-মহা ব্রতমাহ' 
ভগবান পঙ্ঞলিঃ__ অহিংসা সত্যমন্ডেযং ব্রহ্মচর্ধযাপরিশ্রহঃ। এতে তু 
জাতিদেশকালসময়াবচ্ছিপ্রা সার্বাভৌমা মহাব্রতম্ ইতি), হে দেবি 
ত্বং পা ভগবতী (ভগবৎপ্রাপ্তিসাধনভূত| ) পরম (পরং ব্রহ্ম মীফ়ুতে 
সর্বত্র দগ্তেত হনয়! ইতি) বিদ্যা! (খিগ্ভতে জ্ঞায়তে অনয়! ইতি বিগ ব্রক্ধ 
জ্ঞানরূপা) অনি; [অতঃ] সুনি্তেত্রির তসসারৈং (ম্শিয়তান বিষয়েভ্যে 
বাাবন্থিতানি ইঞ্জিয়াণি যৈঃ তে তথোক্তাঃ তত্বং ব্রঙ্গ এব জেয়ত্বেন সারে! 
যেষাং তেচ তেচেতি তৈ5 ) অন্তনমন্তদোধৈত ( অন্তা বিনষ্টাঃ সমস্ত-দোষাঃ 
রাগাদরঃ যেষাং তৈঃ নির্গতরাগাদিভি; ) মোক্ষাধিভিঃ ( মুমুক্ষুভিঃ ) মুনিভিঃ 
( বশীকৃতেক্রিয়ৈ; ) অভ্যস্যসে (নাদধ্যাম্তমে ইতি যাবৎ) |» 

ছে দেবি, যে বিদ্যা মুক্তির হেতু এবং ছুরমুষ্ঠেয় [ বৃহ্দ্- 
বহ্মচর্ধ্যাদি ] মহাব্রন ষে বিস্তার বিষয়ীভূত, ভগব্প্রাপ্তির 
সাধনভূতা সেই তত্বঙ্জানরূপা৷ পরম! বিদ্যা! (্রহ্গবিস্তা) তুমি ? 
অতএব মোক্ষাথথিগণ এবং তত্বদ্ঞানসম্পন্ন, রাগাদিপোষবিহীন 
ও বিশেষরূপে সংযতেন্দ্রিয় মুনিগণ সেই ব্রহ্মবিদ্তারপ। 
(ব্রদ্মজ্ঞানপ্রতিপাদিকাবিগ্তারূপা ) তোমার আরাধনা 
( একতানমনে ধ্যান ) করিয়া থাকেন ॥ ৯ 

* দি ইত চকদি। 



চতুর্থ-মাহাত্ম্যম ১৬৭ 

শব্বাস্িকা স্ববিমলর্গ যজুষাং নিধান- 

মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্ীম্1% 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায় 

বার্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমাত্তিহন্ত্রী ॥১ 
| তং] শব্াত্বিক! ( শব্দব্রন্ধস্বরূপ! ) মৃবিমলর্গযজুধাং( হবিমলাল!ং 

নির্মলজ্ঞানহেতুনাম্ খচাং যজুষাঞ্চ) নিহানম্ ( আশ্রয়ঃ) উদ্গীত- 

রমাপদপাঠবতাম্ (উদ্গীত চৈৈর্গানং তেন রমো। মনোহরঃ পদানাং ষ; 
পাঠঃ ভম্বতাং ) সাাং (নামবেদান।ং) চ [ নিধানং ]। [তং] আয়ী (বেদ- 
বরা); [তং] দেবী (দ্যোতনশীল]; সব্দার্থপ্রকাশনপর হাত যাবৎ) 
[ ত্বং ] ভাশবতী ( সকৈহ্ববাযু) ভাবভাবনায ( ভবস্তীতি ভবাঃ প্রাণিনঃ 
তেষাং ভাব-ার় প্রবৃত্ত/বিচ্ছেদায় ; সংসারস্থিতয়ে ইত্যর্থ, ) » বার্ত। (কৃম্াদি- 
বৃত্তিরূপা ) [ ত্বং] সর্ধজগতাং পরমাত্তিহস্্র ( সর্ববিধ-ছুঃখনাশিনী )॥ ১০ 

, তুমি শৰব্দ্ধস্বরূপা ? তুমিই বিশুদ্ধ জ্ঞানগ্রদ ধক ৪ যজু- 
বেদের আশ্রয় ; তুমিই উদাতাদি শ্বরযোগে রমণীয় পদযুক্ত 
সামবেদেরও আশ্রয়; অতএব তুমিই ত্রয়ী (বেদত্রয়রূপ।)) 
তুমি স্বার্থ প্রকাশিক?) তুমিই সর্বৈশ্বধাধুক্তা ) তুমিই সংসার- 
প্রবাহের রক্ষাবিধানার্থ কৃষিবাণিজাদি বৃত্তিস্বর্ূপা এবং তুমি 
নিখিল জগতীস্থ প্রাণিগণের পরম ছুঃখনাশিপী ॥ ১০ 

ই উদ্গীথ.. ইতি বা পাঠঃ । উদ্সীথ; সামবিশেষঃ |  যদ্বা 

উদ্গীথঃ প্রণবঃ তেন রম)পদপাঠবতামিতি তয়াণামেব বিশেষণম্। 



১৬৮ দেবী-মাহায্মা-যধামচরিব্রেম 

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা 
দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-নৌরসঙ্গা। 

প্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা 
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা ॥১১ 

হে দেবি, ত্বং বিদিঠাখিলশান্্রলার। (বিদিত; অথিলশান্ত্রাণাং সার- 
সতত্বং সর্বশান্তদলদ্বরূপ' ব্রহ্ম য়! ভাদৃশী) মেধ! ( সরশ্বতী ) আন; [স। এব 

ত্বং] অসঙ্গা (সংত্যক্তাখিলবন্ধহেতুঃ অপ্রচিধন্ধা অনিবারিতগ্তিং) 
দুর্গভবনাগরনৌ: ( দুর্গে। ছুত্তরঃ ষে| ভবঃ সংনারঃ সাগর ইব তত্র নৌ; 
পারসাধনং তরণি;) আপ; [[% নৌকা কর্ণধারাদি-সঙজবতী ত্বং তু] 
অসঙ্গ। (সঙ্গঃ সর্ধাত্মন। তাক; ইতি বচনাৎ সঙ্গাভাবেব তারকত্বাৎ 
অঙনঙ্গেত্যক্তম্ ]; [অত স্তবং ! দুর্গা ( ছুপ্রাপা।) , ত্বমেব কৈটভা!র-জদয়ৈক- 
কৃতাধিবাস! (কৈটতারেঃ বিষে হাদয়মেব কৃতঃ একো মুখাঃ অধিবানঃ 
বলভতি? যয়। স।) শ্রী; (লগত) [ অসি]; [ ত্বমের ] শশিমৌলিবৃ্ত-প্রতিষ্ঠ। 
(শশিমৌলৌ হরে কৃত প্রতি আস্পম্ অদ্ধিশরীরভাকত্বেন যয়া স| অথবা 
শশিমৌলেঃ হরহ্য বৃঁত1 গ্রতিা। উৎকনে। যয়। সা) গৌরী ( উমা) চ [অসি] 
[ এবং পুর্ববাদ্দেন ব্রান্মাহমন্টরার্ধেন চ বৈষবীতং রৌদ্রীত্বধোক্তম্ 1 ॥ ১১ 

হে দেবি, যন্ধারা সর্বশ।স্্সারভূত ব্রহ্গকে জানিতে পারা 
যায়, তুমি সেই মেধা (বাগ্দেবী)) তুমি ছুস্তর তবাণবের 
অব্]াহতগতি [ সঙ্গহীনা ] নৌকা; তুমি ছূর্গ) তুথিই 
হর্িদয়বাসিনী লক্ষ্মী এবং হুরশরীরার্ধে প্রতিষ্ঠিত উম! | 
[ ইহাতে পূর্বার্ধে ব্রাঙ্গীত্ব এবং পরার্ধে বৈষ্ণবীত্ব ও 
রৌদ্রীত্ব উক্ত হইল ] ॥ ১১ 



চতুর্থ-মাহাত্ম্যম ১৬৯ 

ঈষৎ-সহাসমমলং পরিপূরণচন্্ 
বিশ্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি কাস্থুম্।* 

অত্যভূতং প্রহৃতমাণ্তরুষ। ৭' তথাপি 
বক্তং বিলোক্য সহসা মহিষাস্ুরেণ ॥১২ 

পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিশ্বান্ুকারি ( পূর্ণেন্দুবিম্বসদূশম্) অমলং (রুচিরং) 
কনকোতুমকান্থি (কনকেনু উত্তমং যৎ কনকং তস্তেব কাস্তিঃ শোভা 
যয তৎ) [ অতএব] কান্তং (মনোরমং ) ঈষৎসহাদং (ঈধন্ধাসেন সন 
বর্তমানং পদবাতায় আর্ব;) [ভব বন্ত,ং (মুখং) বিলোকা তথাপি আপ্তরুযা 
( গ্রাপ্তক্রোধেন ) মহিযান্থরেণ মহসা (বলেন যদ্ব। অতুকিতং) ফৎ প্রহৃতম্, 
এস্ৎ অতাতভুতম্  অহো! ঈদৃশং জগন্মোহনং জগৎসপ্পীবনং মুখমবলোক্য 
পুমানানন্দমাপ্র,য়াৎ, মহিষ।নুরস্থ তদ্বিলোকা প্রাহাযীদিতি চিত্রম্ ; ঈদৃশ- 
বক্তাবলোকনেন অরিষড়বর্গধ্বংসপৃ্বক-চিন্ততুদ্ধা। পরততব্বাববোধস্য সন্থো 
হবশ্যস্তাবাদিতি ভাব; । তেন হি পাপাধিক]ং মহিষাস্তরশ্ত ধ্বপিতম্] ৫১২ 

পূ্ণচন্দ্রবৎ নির্মল অত্যুকষ্ট-নথ বর্ণ-প্রতাতুলা কাস্তিবিশিষ্ট 
পরম মনোহর, মুছুমধুর হাম্তবিশি্ তোমার বদনমণ্ডল অব- 
লোকন করিয়াও যে মহিষান্গুর সক্রোধে বলপূর্ববক গ্রহার 
করিতে পারিয়াছে,ইহা অতি আশ্চর্য্য । | ঈদৃশ মুখাবলোকনে 
সন্যঃ ছয়রিপুর লাশ, চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্গতত্ববোধ অব্প্যস্তাবী ; 
অতএব ইহাতে মহিষান্থরের পাপাধিক্য স্থচিত হইল] ॥১২ 

* 'কনকোত্তম-কাস্তি-কাস্তিঃ ইতি বা। + "আতা! ইতি কচিৎ। 



১৭০ দেবী-মাহাত্রা-মধ্যমচরি রম 

ষ্ট। তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটীকরাল- 
মুছচ্ছশাক্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সগ্যঃ । 

প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তাদতীব চিত্রং 
কৈজীঁব্যতে হি কুপিতীন্তকদর্শনেন ॥১৩ 

দেবি প্রসীদ পরম% ভবতী ভবায় ৭" 
সচ্যো বিনাশয়সি ধু কোপবতী কুলানি। 

হে দেবি, কুপিং (জুদ্ধং) ভ্রুকুটীকরাঁলং (ভ্র'বোঃ কুট? বন্রুত£। করালং 
ভীষণং ) উদ্ধচ্ছশাঞ্চনদৃশচ্ছবি ( উদ্যান উদ্গচ্ছন্ ষঃ শশান্কঃ »ৎদদৃশী ছবিঃ 
প্রভা পল্লবরাগতা। যস্ত তৎ) | তৰ বক্ত,ং] দর্ঠাতু মহিবং ! যৎ] 
সদ্য; (সপদি) 'প্রাণান্ নমুমোচ, (ন তাজ) তৎ অতীব চিত্রম্ (আশ্যধাম্); 
হি (বতঃ) কুপিতান্তকদর্শনেন (ত্ুদ্ধবৃতাজ্তদশনেন) কৈঃ জীব্যতে ? ১৩ 

ছে দেবি, ক্রোধাবিষ্ট, ভ্রকুটিঘ্ারা করাল, উদীয়মান 
পুর্চচন্ত্রবং আর হ্াভ [তামার মুখ ] সন্দর্শনে মছিষান্থর যে 
তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে নাই, ইহা অতি আশ্চধ্য ; কারণ 
কুপিত শমনদর্শানে ক'হারা জীবিত থাকিতে পারে ? ১৩ 

ছে দেবি, প্রনীদ (প্রসন্ন ভব) [তব] পরমা সর্বোত্তম, যদ্বা পরা 
শ্রেঠ! মা লগ্বীরদি ; অথবা পরা সানুগ্রহ।! ম।! বৃদ্ধিরন্তাস্তা দূশী)। [প্রনগ। 
চেৎ] ভবতী [ জগতাং) ভবায় (কল্যাণার়) [সম্পদ/তে]; কোপবতী (জুঙ্ধা) 

ম্ পা ও পাত ২০৮১ বপন পি 

* 'প্রদাদপরম।' ইতি বা। পাঠঃ + 'ভবভাবনার? ইত্যপি কচিৎ। 
$ 'বিনাশয়তি' ইতি চ কেচিৎ | ''বিজ্জাতমেতম্ ইতি পাঠে অ- 

ইতং যোদ্ধ, সগতং বলমিত্যসা বিশেষণম্। 



চতুর্থ-মা ছা ত্যযম্ ১৭১ 

বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত- 
নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্তয ॥১৪ 

* তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং 
তেযাং যশাংসি ন চ লীদতি ধর্মবর্গঠঃ | 

থন্তাস্ত এব নিভৃতাত্মজভূত্যদার৷ 
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥১৫ 

[ চে] [ত্বং] কুলানি (জগতাং রিপুগোত্রাণি), সগ্তঃ (সপদি) বিন শরসি 
(বিধ্বংলয়সি ); এতৎ অধুনৈব বিজ্ঞাতম্ ( অপরোক্ষীকৃতম্) ; যৎ (েন্দরাৎ) 
মহিবানুরন্ত এতৎ স্থবিপুলং ( অতি মহৎ ) বলং ( সৈম্ঠং) অন্তং নীতং 
( বিনাশং প্রাপিতম্ )[ এব দেব্যা; কোপোহপি অপর-রক্ষণফলকে। 
ন তু স্বাভাবিক ইতি কোপন্তাপি সত্বপ্তণপ্রধানত্বং দশিতম্ ]॥ ১৪ 

হে দেবি, প্রসন্ন হও) তুমি সর্বোত্তম ( অথবা পরা 
লক্দ্মীরূপা :; তুমি প্রসরনা হইলে, জগতের কল্যাণ সাধন 
করিয়া! থাক; আর ক্ুদ্ধা হইলে, শক্রকুল তৎক্ষণাৎ বিধ্বস্ত 
কর; ইহ! আমর। এখনি প্রত্যক্ষ করিলাম ; যেহেতু মহিষ 1- 
স্থুরের সুবিশাল ঠসন্ত একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ 

যেধাং [ সম্বঙ্ধে ] সদ! অভুাদয়দ! (বাঁ্ছিতফ দাত্রী) ভবঠা প্রসন্ন! 
তে জনপদেষু ( দেশেষু) সম্মতাঃ ( মহাজনৈঃ মমাদৃতাঃ ;$ তেষাং [এব] 

ধনানি বশাংলি চ [ভবন্তি ]; তেষাং [ এব] ধর্দ্ববর্গ ( অত্র ধর্মপদং পুর- 
যর্থোপঃক্ষণং ধর্মার্থকামমোক্ষাথ); পুরুতার্থবর্গঃ ) নচ সীদতি ( নগ্ঠতি ) ; 

ক. “বদ্ধুবর্গ:, ইতি কচিৎ ॥ 



১৭২ দেবী-মাহাত্ম্-মধামচরিজ্রম্ 

ধর্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কন্মা- 
গ্যত্যাদূতঃ প্রতিদিনাং সুকৃতী করোতি। 

স্বগং প্রযাতি চ ততো ভবতী-প্রসাদা- 
ল্লোকত্রয়েইপিক্ক ফলদা নন্ু দেবি তেন ॥১৬ 

[ এতেন বহিকা মুন্মিকতোগাপবর্গসাধনং হি ত্বৎ্প্রলাদ ইত্ক্তম্] ' তে এব 
ধন্যাঃ ( গ্লাধ্াত) ; [তে এব] নিভৃতাত্মজভতাদারা; (নিভৃতাঃ বিনীত; 

শিক্ষিতকুলাচার! ইতি যাবৎ আত্মজভূতাদারা; যেধাং তে তথ! ) £ ১৫ 

সর্ববদ: সংবা শীষ্টদায়িনী তুমি ধাহাদের প্রতি *মন্না হও, 
তাহারাই লোক-সমাজে সম্মানভাজন হন? শ্তাহা্দেরই ধন- 
রদ্ধাদি লাভ হয়) তাহাদেরই যশোলাভ হুইয়! থাকে; 
তাহাদেরই ধর্্ার্থকামমোক্ষ কখনও বিনষ্ট হয় নাঃতাহারাই 
ন্ুকৃতিশালী ; তাহাদেরই পুত্র, ভৃত্য ও ভাধ্যাদি 'গ্রকৃত- 
প্রস্তাবে বিনীত (কুলাচারে সুশিক্ষিত ) হইয়া থাকে ॥ ১৫ 

হে দেবি, ভাবতী প্রনাদাৎ (ভবত্যনুগ্রহাৎ ; আর্বত্ানন পরংবস্তাবং অথবা 

ভবতভীতি পৃথক গদম্ ; ভবভী কনণ প্রসাদাল্লোকত্রয়েহপি ফলদ! ইতানয়ঃ) 
ন্ুকৃতী ( পুণাবান্ জনঃ) [ সুকৃতিলন্ধাৎ তৎপ্রদাদাদের ] প্রতিদিন" 
( প্রতা্ং) লদৈব (হষ্টিঘটিকাবচ্ছেদেন, অতাদৃতঃ (নিহানৈমিত্তিকাদ 
ন্তিশ্রদ্ধান্থিতঃ) [ সন্ ] সকলানি ( সাঙ্গানি ) ধর্দযাশি (ধণ্ছেণ) প্রাপাাপি ) 

কর্মাণি (ত্রহ্মযন্ঞাদীনি) করোতি ; ততঃ (ত্বহপ্রীত্যুদ্দেশেন বৃতক্ীভ/ঃ 
লন্বৎপ্রসাদাদেব) গং ( মতালোকপর্যাস্ টকারাৎ, তহশ্চ মোক্ষমপি ) 

»»্শ পাস্প্পীপীসীপশ পসপশাছ 7 শিপ 

গু 'লো স্বয়েহপি ইতি রূচিৎ | 



চতুর্থ মাহাস্ম্যম ১৭৩ 

ুর্গে স্বৃত। হরসি ভী তিমশেষজন্তোঃ 
্স্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি। 

দারিদ্র্যহুঃখভয়হারিণি কা হদন্যা 
সর্ধবোপকারকরণায় সপার্রচিত্তা ॥ ১৭ 

প্রতি (প্রাপ্পোতি )$ শন (সানুনয-পন্বোধনে ) তেন হেতুন। ]ত্ং) 

লোকজ্রয়েহপি (ইহ হবর্গে মোক্ষে২পি ) ফলদ! ( ধহিকফলং স্দাচাররূপং, 
দর্গফলং সুথানুভ ৰকূপং মোক্ষফলং নিত্যানন্নরূপং দদাপী ত্যর্থ; ) ॥ ১৬ 

হে দেবি, তোমার £রসাদে সন্মানভাজন ও পুণ7শীল 
জনগণ সর্বদা অতি অদ্ধান্থিত হইয়া । এ্রতাই অন্ু্ষণ সমুদায় 
ধন্দ ক€ করিয়। থাকেন । তাহার ফলে ন্বর্প [ এবং ক্রমশঃ 
মোক্ষ পর্ম্স্ত ] লাভ করিষা থাকেন ; অতএব তুমি লোক- 
্রয়েও ( হহলোকে, স্বর্গে এবং মোক্ষে ) ফলদাত্রী ॥ ১৬ 

,. চর্গে (মন্কটে )।স্বান্তেন' স্বৃত। (সতী: ভীতম) অন্থস্থম)] অশেষজস্তোঃ 

( গ্রাণিমাপ্রস্য ) ভীতিং হরলি (নাশয়সি ), সস্ৈ১ (্চ্চনাবৃস্থিভিত। ঘদব! 
বশ্মিন আম্ত্রনি ঠিঠভ্ীতি শ্বঙ্থা; তে) শ্বৃত। : মতী ?অভীর শুভ1ং ( তত্ব- 
জানলক্ষণাং ) মতিং ( বুদ্ধিং ) দদাঁ'স ; হে দারিদ্র-দুঃখভয়হারিণি (দারিছং 

ধনরাহিত্যং, দুঃখমাধ্যাত্মিকাদি, ভয়ম্ অনাগত-প্রতিকুল-প্রতিসন্ধানজং 

রোগাদিওয়ং ব! হর্ত,ং শীলং যসা; তৎসনুছো) তদন| (তদপরা) ক। 
সর্ধ্বোপকারকরণায় ( ভক্তেযু অভ্ুক্তেষু উদ্দামীনেষু শত্রেমু চ উপকারাণাং 
করণং তশ্মৈ) সদ] আর্রচিত। (করুণহদয়])! ভবচাঁতি শেষঃ 11 [ তথাহ্ছি 
“অগ্রাদিতো! ভয়ং হর্তং মতিং দাতুমনুত্ডমাম। দেবি তদপর। কাহা? 
সর্বেবোপকৃতিকারিণী" ; এতেন ম্মরণমান্রেণাপি তাপহপ্ত,তবমুক্তম্ ॥ ১৭ 



১৭৪ দেবী-মাহাত্ম্-মধ্যমচরিত্রম্ 

এভিহ্তৈর্জগছুপৈতি * স্ুখং তখৈতে 

কুর্ধবন্ত নাম ৭ নরকায় চিরায় পাপম্। 
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবুং প্রয়াস্ত 

মত্েতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি ॥১৮ 
সঙ্কটে একাগ্রচিন্ডে তোমার স্বরণ করিলে তুমি নিখিল 

জীবগণের ভয় দূর করিয়া থাক) শ্বচ্ছন্দমনোবৃত্তিসম্পন্ন জন- 
গণ বা পরমাত্মনিষ্ঠগণ তোমায় স্মরণ করিলে, তুমি তত্বজ্ঞান- 
বুদ্ধিগ্রদান কর; হে দারিদ্যহঃথভয়হারিণি [ব্রদ্মাণ্ডে] তোন। 
ভিন্ন শুক্ত অভক্র উদাসীন ও শক্রনিব্বিশেষে সকলের উপ- 
কারসাধনার্থ সর্বদা আর্্রচিত্ত এমন আর কে আছেন ? ১৭ 

কে দেবি, (প্রকাশরূপে ) [ রণে স্থয়া ) এডি; (জগৎগীড়কৈঃ মহিষা- 
হরাদিভিঃ) হতৈং [সদ্ভিঃ ] জগৎ (বিশ্বং) স্থথম উপেতি (উপৈতু) 
লীডকাড়াবাৎ হুথং প্রাপ্পোত় ): তপা। এতে (ভ্রেলোকাগীড়কা: অনিতা 
অভিযান্রাদয়ঃ ) চিরায় ॥ চিরকালং বাপ্য ) নরকায় (নরকং গন্তং) 

পাপংনাম [ন] বর্বন্ত (অন্বঠিষ্ঠস্ক ) [তথাপি] সংগ্রামমৃত্যুম্ (রণ- 
মুদ্ধনি মরণম্) অধিগম) (প্রাপ্য) নুনং (নিশ্চিতং ) ছিবং (খ্র্গং) 
গ্রয়ান্ত ইতি মত্বা (পুর্বোক্তহেডুত্রয়ং মনসি কৃত! অন্ুগ্রহবুদ্ধা। এব ) 

[ এতান্ ) অহিতান্ (সর্ববলোকদ্রহঃ মহছিষাহরাদীন্) বিনিহংদি ( মারজসি ) 
[ অতন্তেষু অহিতেত্পি ক্রোধমুখেন কৃপৈব প্রদশিত| ]॥ ১৮ 

উপৈতু ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ ॥ + নাথ ইতি সাধীয়ান্ পাঠঃ 



চতুর্থ-মাহ|আযুম্ ১৭৫ 

ুষ্টেব কিং ন ভবতী প্রকরোতি শস্য 
সর্ব্বাস্থুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্্রম্। 

লোকান্ প্রয়াস্ত রিপবোইপি হি শস্্পৃতা* 
ইত্খং মতির্ভবতি তেম্বপি তেইতিসাধবী ॥১৯৭* 

ছে দেবি, এই সকল দৈত্য নিহত হওয়ায় অধুনা জগৎ 
স্থখপ্রাপ্ত হউক ) পরন্থ ইহার] যেন চিরকাল নএকভোগার্থ 
পাপ না করে এবং সংগ্রাম মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে যাইতে 
পারে, এই হেতুত্রয় স্মরণ করিয়াই, যেন অন্থগ্রহ বুদ্ধিতেই, 
তুমি জগতের অহিতকারী মহিযাস্থর প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ 
করিয়াছ__[ অতএব তাহাদের গ্রতি কূপাই হইয়াছে] ॥ ১৮ 

ভবতী দৃ্ট্ের ( দর্শনসাত্রেণৈব ) সর্বাভর|ন্ কিং ভণ্ম ন গ্রকরোতি ? 
( কর্ত,ং নশক্োতি) [ অপিহু শ ক্লাতি এব) অরিষু (ভশ্মকরণযেগোধু 

শুসু) যৎ [তং] শত্ং প্রহিলোষি (প্রযুউক্ষে) [ ইতি যৎ তত্র তবাভিপ্রায়ঃ 

অন্ত এব ] হি (নিশ়্েন) রিপবঃ অপি শন্ত্রপৃতা; (শঙ্ত্রেঃ পৃতাঃ ক্ষীণ- 
পাপা?) [সস্ত] লোকান্ (ছর্গাদীন্) প্রয়াস্ত (গচ্ছস্ত)--ইথং ( এবন্প্রকারেণ) 

[ তেষামুত্তমলোকপপ্রাপ্ডয়ে ] তে (তব) তেষু অপি [রিপুবু। মঠিঃ অতিসাধবী 
(অতিদয়ার্্।) ভবতি [ দর্শনমাণ্েপৈব ভন্মকরণযোগোষু যৎ শস্ত্ং ক্ষিপলি, 
তৎ তেধামুন্রমলোকপ্রাপ্তয়ে ইতি তেঘ্পি উপকারণ্যেব ত্ব'মতি কিং 
বন্তবাং ভক্তেঘিতিভাবঃ ; সর্বজনন্যান্তে নাস্তি বৈষম্য মিতাভিপ্রায়ঃ )॥ ১২ 

ঠ. পতান হাত চিৎ) 
£ *তেঘপি তেধু সাধবী” ইতি। “তেঘহিতেষু নাধ্বী* ইতাপি ছ কৃচ্িৎ | 

শি ৮ শীীশাশিীশিলিশি শি পপ শপ পা শা 

৭৯১১5052421 দু সর হত পচ জন 



১৭৬ দেবী-মাহাত্ময-মধ্যমচরিঞম্ 

খড়গপ্র ভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথো্্র: 
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোইনুরাণাম্। 

যন্নাগতা বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ড- 
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতণ ॥২০ 

তুমি দুষ্টিমান্েই কি সমুদায় অস্থরদিগকে তম্ম করিতে 
পারিতে না? [অবশ্যই পারিতে]। তবে যে তাহাদের প্রতি 
অন্ত্রপ্রয়োগ করিয়াছ, তাছা নিশ্চয়ই 'শক্রগণও যুদ্ধে শন্ত্রপৃত 
হইয়া উতকৃষ্টলোকে গমন করুক” এই বিবেচনায়; "দতএব 
[ভক্তের কথা কি] শক্রগণেও তোমার মন অতি দয়ার ॥ ১৯ 

| রণে ] উগ্রেঃ ( দুনিরীক্ষ্যেঃ) খড়ীপ্রভানিকরবিষ্কুরণৈঃ ( অসিদীপ্তি- 
পু্ানাং সর্ববতঃ প্রসরণৈ ) তথ। | উগ্রেণ ] শুলাগ্রকাস্তিনিবহেন (শূলমুখান্ত 
দীপ্তিসমুছেন ) অহ্রাণাঃ দৃশঃ (চক্ষ,ংফি ) বিজয়ং (নাশং) ন আগতা: 
(ন প্রাপ্তাঃ) [ইতি] যৎ, হদেৎ! অন্যপ্রেবান্তি কারণম্, কিং তৎ1] 
--তব অংশমদিনুখগযোগি ( অণ্শবং কিরণাঃ "দ্বান ইনু চত্ঃ তিহ্য 

খণ্ড শকলঃ তেন বোগঃ যেলনং তপবৎ অদ্দচত্রসমন্থিভমিতার্থ; ) আননং 
(মুখং) বিলোকয়তাং [ ইতি হেতুগর্ভবিশেষণমনুরাণাম 1, যগ্কপি অন্ুরাঃ 
রণে সুধাংশুণণুধুত্তং তবাননং নাবলোকয়িষ্যন তাহ উদ্রে;ঃ অসিপ্রস্তাভিঃ 
তথা শুলাএ্কান্তিভিশ্চ বিলীনদূশঃ সমপত্য্যন্ত ইতি ভাব ] [ এতেন 
দর্শনাদেব চক্ষুযাং সৌহিত্যজননাৎ মুখস্য মাহাত্যাধিক্যং শুচিতম্ ]॥ ২* 

যুদ্ধে ছুশিরীক্ষ্য খড়া-প্রভাসমূছের বিস্ধুরণে এবং শৃলাগ্রের 
জ্যোতিঃসমূছে যে অন্থরগণের দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই, 
তাহার কারণ এই যে, তাহার৷ ন্ুঙ্গিপ্ধ কিরণশালী অর্দাচন্ত্র- 

চি 



চতুর্থ-মাহাআআম্ ১৭ 

ছর্বস্তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং 
রূপং তখেতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ | 

বীধ্যঞ্চ হস্ত হৃতদেবপরাক্রমাণাং * 
| বৈরিষপি প্রকটিতৈব দয়া হ্বয়েখম্ ॥২১ 
সমধ্বিত তোমার হ্ধাময় ব্দনমণ্ডল অবলোকন করিতে 
পাইয়াহিল অর্থাৎ তোমার ব্দননগুলের স্ুক্সিগ্ধ প্রতায় 
দুঃশহ শন্ত্রতেজ অপেক্ষাকৃত সুমহ হইয়াছিল ॥ ২০ 

হে প্েবি, তব শীলং (শ্বাভাবিকে! গুণ:) ছুর্বব স্তবৃত্পশমনং ( দুর্বব" 
স্বাদাং বৃন্ুং পাপং তস্য শমনং নিবারকং ) তথ। এতৎ | সর্বসৌভাগ্য- 
সৌন্দয্যভাজনং ] দ্ূপম্ জনৈ, অবিচিগ্তাং (মলদাপি বিচার্িভূমশক্যং ) 
তথ! অন্ঠৈঃ [ মনোহরৈঃ ] অতুল।ং (অসদৃশম্); [তথাচ] [হে দেবি] তব- 
বীধ্যঞ্চ হাতদেবপরাক্রমাণাং (হাতো। দেবপরারমে! বৈ) তেষামম্রাণ।- 

মিভর্থঃ) হু, (নাশকং) [ অতস্তে দয়াপি অচিন্ত); কুতঃ] ত্য ইখং 
( এবন্প্রকারেণ ঈদৃশরূপেণ ঈদৃশবলেন চ) বৈরিধু অপি তব দয়া (শঙ্- 
প্রহারলক্ষণ!) প্রকটিতা এব (তেষাং শন্্তে। হন্নমিতি তদীয়পাপশাস্তয়ে 
ইতি তেষু দয়ৈব ত্য়। কৃতেতি ভাব: ; শশ্রহত। হি পাপিনঃ পুয়ন্তে )॥ ২১ 

হে দেবি, পাপাত্মাদিগের পাপনাশ তোমার শ্বাভাবিক 
গুণ) তোমার রূপ অন্তের চিন্ত্ারও অতীত এবং অভুলনী ) 
ইহা সর্বসৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যের আধার ; তোমার বীর্য) 
দেব-বলপরিভবক।রী ধদতাদিগের নাশক; এইরূপে (শস্ত 
ঙ্গ পৃতদেবপরাক্রমাণাম্" ইতি বা পাঠঃ |. 



১৭৮ দেবী-মাহাঝ্ময-মধ/মচরিব্রম্ 

কেনোপম। ভবতু তেহস্তা পরাক্রমস্থ 

রূপঞ্চ শক্রভয়কাধ্যতিহারি কুত্র। 

চিন্তে কৃপা সমরনিষ্ঠ/রতা চ দৃষ্ট| * 
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভূবনত্রয়েহপি ॥২২ 

প্রহারাদিতে ) শক্রগণের প্রতিও তোমাব দয়াই প্রকটিত 
হ:তেছে [ সন্মুযুদ্ধে শন্ত্রহত পাপীর! নিষ্পাপ হয় 1 ২১ 

হে দেবি, তে (তব) অন্য পরাব্রমন্ত কেন [সহ | উপস শুবতু 

[ ন কেনাপীত্ার্থঃ নিরপমত্বাৎ তে পরাক্রষন্ত 1; শক্রুউয়কারি । শত্রণাং 
তয়োৎপাদনশীলং ) [ ভক্তানাঞ্চ] অতিহথারি (অতি মনোহরং) রূপঞ্। 
কুত্তর  কুত্রাপাদৃশং রূপং নান্তীতনর্থঃ ]। ছে বরদে (বরান্ দদা'তি কূপ । 
অথচ বরান্ দৈত্াান্ গ্মি হংলি খগুয়সীতি নিষ্ঠুরতা ) চিন্ছে (মনসি। 
কৃপা (করুণ! রিপুধপি উপকারকৰাদিতি ভাবঃ) নমরনিঠুরভা চ 
(বুদ্ধে শির্দয়ত| চ) তুবনভ্রযেইণি। ত্বয়ি এব দৃষ্টা [নান্ত্র কুআাপি]। 
[ অত্র কৃপ। ম্বাভাবিকী (নষ্ুরতা তু আরোপিতে হাবগন্তবাম্]॥ ২২ 

হে দেখি, কাহার সহিত তোমার ঈদৃশ পরাক্রমের তুলনা 
হইতে পারে ? এমন শক্রগণের তীতিপ্রদ অথচ তঞ্জনের 
মনোহুবণকারী রূপই বা আর কোথা আছে? ছে বরদে, 
(তুমি বর দাও বশিয়া “বরদা” কৃপাময়ী আর বর অর্থাৎ 
অন্ুঃগণকে ৭ণ্ড খণ্ড করিয়া বিনষ্ট কর বলিয়া বিরদা? 

রঃ শট ইতি জান্তপাঠ অপপাঠ এব) 



চতুর্থমাহাত্মাম্ ১৭৯ 

ত্রিলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন 
ত্রাতং ত্বয়া সমরমূদ্ধীনি তেহপি হত্বা। 

'নীতা৷ দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত- 
মন্মাকমুন্মদনুরারিভবং নমস্তে ॥২৩ 

শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়েগন চাম্বিকে। 
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃম্বনেন চ।'২৪ 

দৈত্যনাশিনী শ্ষঠিরা) চিত্তে কপ1 ও যু'দ্ধ ন্ুর্তা এই উভ- 
য়ের সমাবেশ ভ্রিভৃবনে কেবল তোমাতেই দেখা যায় ॥ ২২ 

[ হে দেবি] ত্বঘ। রিপুনশনেন (শত্রমারণেন ) এতৎ হৈলোকাম্ 
অখিল' ( ন্ বিছ্যাতে খিলম্ অবশিষ্টীং যন্সিন তৎ যথা শ্তাৎ তথা )ত্রান্তং 

(রক্ষিতং) সমরমুদ্ধনি ( সংগ্রামাগ্রে ) [ রিপুগণান্ ] হত্বা তে (রিপুগণাং . 
অপি দ্িবং (যথোক্তলোকং নীভাঃ ( গ্রাপিতাঃ ; অন্মাকম্ অপি উন্মাদ, 
হরারিতবং ( উন্মদ| উদ্ধতা উদ্রিজ্বাহঙ্কারা ইতি যাবৎ যে মুরারয়ে। দৈতা; 
তেভ্যো। ভবং জাতং তৎ) ভয়ম্ অপাশ্তম্ (দূরীকৃতম্; )[ অনেন চিত্তে 
কূপেতি শুচিভম্.] তে (তূভাং ) নমঃ [ নমন্তে ইতানেন নমক্কারাতিরিক্ত- 

প্রত্যুপকারকরণে নান্মাকং লামর্থামন্তীতি ধ্বনিতম্ ॥ ২৩ 
তুমি শক্রনাশে এই অখিল জগং রক্ষা কবিলে ) যুদ্ধে বধ 

করিয়া রিপুগণকে ম্বর্গে পাঠাইলে; আমাদেরও প্রচণ্ড 
দৈত্যতয় দূর করিল; [ ইহাতেও তোমার চিত্তে কপাই 
স্থচিত হইল 1; তোমায় নমস্কার [প্রণাম ভিন্ন আমাদের 
কিছুই দিবার নাই ]1 ২৩ 



১৮০ দেবী-মাহাত্ময-মধ্যমচরিক্রম্ 

প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 
ভ্রামণেনাত্বশৃলস্তয উত্তরস্যাং তথেশ্বরি ॥২৫ 
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরস্তি তে। 
যানি চাত্যর্থঘোরাণি % তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভূবম্ ॥২৬ 
হে দেবি, শুলেন নঃ ( অশ্মান্) পাহি (শত্রত্য/; রক্ষ); হে জগ্িকে 

(জননি) খড়োন চ পাহি; তথ ঘণ্টাম্থনেন ( ঘণ্টাধ্বনিন। ) চাপজা!- 
নিঃম্বনেন (চাপারটজ।টন্বারের ) চ নঃ ( অন্থান্) পাহি ॥ ২৪ 

হে দেবি, তুমি শৃঙ দ্বারা আমাদিগকে | রিপুগণ হইতে] 
রক্ষা কর; হে মাতঃ, খল়গদ্বারা ঘণ্টাধবনি দ্বার! এবং 
ধনুষ্টক্কারধবনি দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর ॥ ২৪ 

হে চগ্ডিকে, ছে ঈং্বরি, (জগদ্ব্যাপিনি সর্বনিয়ন্ত্রি ব1) আত্মশুলন্ 
(আল্মন; শূলন্ত। ভ্রামণেন (সর্বতঃ পরিঘূ নেন) [ অন্মান্ শক্রভ্যঃ) প্রাচ্যাং 
( পূর্ববন্তাং দিশি ) গ্রতীচ্যাং ( পশ্চিনায়াং দিশি | চ রক্ষ ; দক্ষিণ (উক্ষি 
ণল্সাং দিশি ) তথ। (তদ্বৎ) উত্তরস্যাং ( উদ্দীচাং দিশি ) রক্ষ [শত্রুত ইতি 
সর্বত্র যোজনীয়ম্]) [ভ্রামণং প্রদক্ষিকরণং পারভোমগুলী করণম্। অতো 
1মণেনেত্ানেন বিদিশু অধউদ্বঞ্চ রক্ষেটি ধ্বনি; ] ॥ ২৫ 

হে চণ্ডিকে, ছে ঈশ্ববি (জগদ্ব্যাপিন ), তুমি আত্মশূল 
ঘূর্ণনে (আমাদিগকে ) পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, দক্ষিণদিকে 
এবং উত্তরদিকে [ আর উর্দ ও অধোভাগে ] রক্ষা কর ॥ ২৫ 

ত্রেলোক্যে [ তব] যানি সৌমানি (প্রসন্নাতি ) হুষ্টিন্থিতিব্যাপারাণি) 

% “যানি চাতস্থদোরাণি” ইতি ব। পাঠ, । 



চতুর্থ-যাহাস্মাম্ ১৮১ 

খড়গশৃলদাদীনি যানি চাস্্াণি তেহন্িকে । 

করপল্লবসঙ্গীনি তৈরম্মান্ রক্ষ সর্ববতঃ ॥২৭ 
রূপাণি |বিচর্ি] যানি চ অতাখবোরাণি ( অতীব ভীবণানি সংহারকাণি ) 
'রূপাণি (মূর্ত) বিচরন্তি, তৈঃ [উপলক্ষিতা! অন্মান্ (দেবান্) রেক্গ, [তথ] 

1 চৈরের দ্বিবিধৈ; কপৈঃ] ভবং (পুথিবীং )চ ক্ষ; চকারাৎ তৈরের 
রূপে; পাতাসধ। রক্ষ1॥ [হথাচোক্তং-“অন্বগৃহাতি মান্ দেবী তেবাং 
সৌমী জগন্াধী | নানুশঠাতি শন্ দেবী তেষাং ঘোর! জগন্মায়ী" 18 ২৬ 

ত্রেলোক্যে তোমার [শ্বষ্টিস্থিতি সাধিক1] যে যে সৌম্য 
(প্রসন্ন) রূপ আছে, অথনা [ সংহার-সাধক ] যে যে অতীব 
ভীবণ রূপ আছে, তন্দ্রা আমাদিগকে ( দেবগণকে ) এবং 
পৃথিবীকে ( নরগণকে )[ আর পাতালকে ] রক্ষা কর ॥ ২৬ 

হে অন্থিকে (মাত) তে (তব) করপল্লবসঙ্গীনি (কর! এব পল্লবাঃ অতি 
মনেজ্ঞত্বাৎ কোমলহাচ্চ তৈঃ সঙ্গ; সংসগে।যেষাং তানি করপন্লবন্থানী তার্থঃ, 
অগব! “অন্ুলাঃ, করশাখা; হাঃ ইতি দর্শনা করপপ্ব! অঙ্গুলাঃ তৈঃ সঙ্গঃ 
তদ্ধন্তি) 1 যানি] খডগণুলগদাদীন [ আযুধানি] যানি চ অস্ত্রাণি 
(ধন্ুববাদীনি) [ সগ্ি।৬; (শন্বাসত্ৈ,) অন্মান্ (তদেকশরণাম্ দেবান্) 
সরবত; (পর্ব) রক্ষ (ছঃপত; পাপতঃ শত্রচশ্চ পালয় )॥ ২৭ 

হে মাতঃ, তোমার করপল্লপবধূত খড়গশৃূলগদ। প্রভৃতি যে 
সকল আযুধ এবং ধন্ুর্বাণ প্রভৃতি যে মকল অস্ত্র আছে তৎ- 
সমুদয় দ্বারা আমাদিগকে সমুদয় ভয় হইতে বা সর্বস্থানে 
[ ছুঃখ, পাপ ও শত্রু হইতে ] রক্ষা কর ॥ ২৭ 
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খষিরুবাচ ॥ ২৮ 

এবং স্তৃতা স্থুরৈদিব্যৈঃ কুন্ুমৈরন্দনোগ্বৈঃ। 
অচ্চিতা জগতাং ধাত্রী তথ! গন্ধান্বলেপনৈঃ ॥২৯ 

ভক্ত্যা সমস্তৈস্তিদশৈিব্যৈধূপৈশ্চ ধুপিতা |% 
গ্রাহ প্রসাদন্ুমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ সুরান্ ॥৩০ 

খাষি; উবাচ 1২৮ হরৈঃ (দেবৈ ) এবং ( উক্তপ্রকারেণ ) স্তত! (আরা- 
ধিত। ) তথ! দিবৈঃ (দিবি ভবৈঃ) নন্দননোদ্ভবৈঃ ( দেবোগ্ঠানজাতৈ: ) 
কুন্ছমৈ: (শস্পৈ) গন্ধানুলেপনৈশ্চ গে্ধশন্দন-কুস্কুমাদিং অনুলেপনমঙ্জরাগঃ 
তৈ;) অচ্চিত| (পুজি 5) তথ! ভক্তয। ( প্রেমলঙ্গণয়া ভক্তয1) সমণ্তৈ: 
ঝরিদশৈঃ (দশচ দশচ দশচেতি দশ ভ্রিভিরধিক! দশ এযামিতি ভিদশা দেব) 
স্তৈঃ দেবৈ) দিবৈঃ ধৃপৈঃ ধুপিত। (হগিভ। ইতার্থ:) জগতাং ধাত্রী (জগত।- 
মাধারভূহা, জগৎপোধরিতরী ব1) [সাঁ দেব] প্রসাদহমুখী ( প্রসাদেন প্রসন্ন- 
তয় নুমুখী) [ভূবা) প্রণ হান্ সনস্তান্ হুরন্ (শত্রা্দীন্) প্রাহ ॥২৯।৩* 

খধি কহিলেন 1 ২৮॥ দেবগণ এইরূপে জগতের আধার 
ভূতা দেবী মহালক্ষীকে স্তব করিলেন; তাহারা নন্দন-কানন- 
জাত দিব্য কুম্থুম, চন্দন বুক্কুমার্দি-গন্ধদ্রব্য ও বিবিধ অঙ্গরাগ 
দ্রবাদিসহ স্বগাঁয় ধৃপদ্বারা অর্চনা করিলে, প্রসম্নত'নশতঃ 
সহাশ্তবদন! দেবী প্রণত দেবগণকে কহিলেন ॥ ২৯৩০ 

'দিব্যৈধু পৈস্থ ধৃপিতা” 'দিবোধপৈঃ হুধুপিতা? ইত্যপি কচিৎ। 



চতুর্থ-মাহাত্মাম্ ১৮৩ 

দেবুযুবাচ ॥ ৩১ 

ব্রিয়তাং ব্রিদশাঃ সব্বে যদস্মত্তোইভিবাঞ্ছিতম্ ৩২ 

[দদাম্যহমতি গ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ সুপুজিতা ] ॥॥ 
দেবা উচুঃ ॥ ৩৩ 

ভগবত্য। কৃতং সর্ধবং ন কিঞ্চিদিধশিষ্যতে ॥৩৪ 
দেবী উবাচ ০১৪ হে নবে। ত্রিদশা? ( দেবাও ), অন্মলুত [ যুশ্নাভিঃ ] যৎ 

ম্মভিবাঞ্ছি ত' (অভীষ্টং), তৎ ব্রিয়তাম্ (প্রার্থযত!ম্)। [এভিঃ শুবৈঃ হুপু্জিতা 

[সতী] অতিশীঠা (প্রীহাতিশয়েন ) 1 তৎ 1] অহং দদাজি ] ॥ ৩২ 

দেবী কহিলেন ॥ ৩১॥ হে দেবগণ, যত্মমীপে যাহ] 
তোমাদের অভীষ্ট, তাহ! প্রার্থনা কর। [এই স্তবসমূছে 
সুপৃজিতা আমি অতি গ্রীতিসহকারে তাহাই দিতেছি! ॥৩ং 

' "দেবা? উচু ॥ ৩৩। ভগবভ, ( অচিপ্তৈখযাশ।লিন্তা তয়) [ অস্মাকং ] 
সন্ধং কৃতং (নিস্পাদি তং) কিঞ্িৎ [ অপি] ন অবশিষ্ততে ( অবশিষ্টং 
নান্তি )7 যৎ (ঘন্ম।ৎ) অস্মাকং শত্রু অয়ং মহ্ষাহরঃ নিহত ॥ যদি বাপি 
(ঘগ্চপপি) হে মহেশ্বরি ত্বয়। অস্মাকং (অন্মভাম ্র্থঃ) বর; দেয় (অবশ্যমেব 
দাতব।ঃ হ্যাৎ) [ তহি আযংবরঃ প্রার্থাতেহস্মাভিঃ]-ত্বং সংশ্মত। সংশ্বত! 

*₹ 'যন্ুন্মন্তোইভিবাঞ্ছিতম্” উতি সভাঃ পাঠঃ। “অভতিতীতা।' ইতি 

£প্রপুজিত।' ইতি চ কুত্রচিৎ। পরস্ত শেষার্দং কৈশ্চিয়াদৃতম্। অতঃপরঞ্ণ 
কচিৎ_“কর্তধ্মপরং যচ্চ ছু্ধতং তশ্সিবেস্ততাম্। ইতযাকর্ট বচে। দেব): 
প্রতুচুস্তে দিবৌকমঃ ॥” ইত্যধিকং দৃণ্ততে | দুক্কতং__দুঃসাধ্যম্। 
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যদয়ং নিহতঃ শব্ররস্মীকং মহিষাস্থুরঃ ॥ 
যদি বাপি * বরে দেয়স্তয়াম্মাকং মহেশ্বরি 1৩৫ 

সংস্মৃতা সংস্মৃতা তং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ ॥ 

যশ্চ ম্ত্যঃ স্তবৈরেতিস্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে | ৩৬ 
(ধ্যাত! সতী শ্বরণলময়ৈ ; অঙজ বীগ্পর। পুনপুনবিপন্নাশঃ কর্তব্য ইত) 

পরমাগদঃ (মহাবিপত্তী: অথব! পরম অত্যর্থাঃ আপদ: যেভত্তে পরমাপঞ্গঃ 
শত্রবঃ তান) হিংসেধা; (হিংহ্যাঃ )। হে অমলাননে ( প্রসমগবদনে ) 
অধিকে (মাতঃ), ষশ্চ মব্রাঃ (মনু) এতিঃ ( অন্মৎকুতৈও ) স্থবৈঃ 
ত্বাং [ ভক্তিতঃ ; স্তোষ্যতি, তন্ত বিত্তদ্ধিবিভবৈঃ | ধিত্বং বেদনং জ্ঞানমিতি 
যাঁবৎ ধন্ধি; উপ5য়ঃ বিভবঃ এবং তৈ১ লহ) ধনদারাদিসম্পদাং বৃদ্ধয়ে 
(ধনং গবাদি, দারাদি পত্যা্দি তেষাং সম্পদ; তাসান্ উপচয়ার্থং) অশ্মৎপ্রসন্না 
( অম্মান্ প্রতি প্রসন্তা নতী : যদব! অন্মদিতি নিমিও-পঞ্চমী) সর্ববদ| (সর্বং 
দদাতি ব| স1 পুরুযার্থপ্রদ! ইত্যর্থ;) বেথা ॥৩৪_-৩৭ 

দেবগণ কহিলেন ॥ ৩৩ ॥ ৬গবতী সকলই রি | 
কিছুই অবশিষ্ট নাই) যেহেতু আমাদের শক্র এই মহিষাস্তুর 
নিহত হইল ! হে মহেশ্বরি, যদি আমাদিগকে তোমার বর 
দিতেই ছয়, [তবে] আমরা যখন তখন তোমায় স্মরণ করিব, 

তুমি আমাদিগের মহাবিপদ্লমুহ ( কিংব1 মহাবিপদ্”মূহের 
উৎপাদক শক্রগণকে ) বিনষ্ট করিও ॥ হে প্রলননব্দনে 
সি সা পক ল শন শি 

ফু" দি চাঁপি" ইতি রী গা 
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তশ্য বিস্তুদ্ধিবি ভবৈধ নদারাদিসম্পদাম্ ॥ 
খর * তং ভবেথ।ঃ সর্বদাশ্বিকে ৩৭ 

ঝবিক্ুবাচ ॥ ১৮ 

ইতি প্রসাদিতা দেবৈর্জগতোহর্থে তথাত্বনঃ। 

'তথেত্যুক্ত। ভদ্রকালী বডূবান্তহিতা৷ নৃপ ॥৩৯ 
মাত: এই মকল স্বে যে তোমারে | ভক্তিলহকারে ] স্তব 
করিবে, আমাদের প্রতি প্রগন্না হইয়া তুমি তাহার জ্ঞান, 
সমুদ্ধি এবং শ্বদ্যপহ পনদারাদি সম্পত্তিসমৃহের বুদ্ধি সাধন 
করিও এবং [তাহার সঞ্থন্ধে ] সর্বদা অর্থ।ৎ সর্ধবাতীষ্টদাত্রী 
( পুরুষার্থদারিনী ) হইও ॥ ৩৪--৩৭ 

ধাশ্বি: উবাচ ॥১৮॥ হে নুপ, জগতঃ অর্থে তথ! আায্মনশ্চ আর্থে দেবৈঃ 
ইতি ( উক্তপ্রকারেণ ) প্রণাদি হা (প্রসন্ন হাং প্রাপিত ) ভদ্রকালী ( ভদ্রং 
কলাাণং কলয়ঠ দাদা ভীতি ভর্বকালী ; যদ্বা কলয়তি ধারয়তি বশীকরোতি 

জনয়তি ব! কালী ছান্দসীবৃদ্ধি;; ভদ্রহ্তুত্থাৎ ভদ্র! ; স| চাসৌ সাচেতি 
তথ।) তথ। ( এবমস্্ ) ইতি উত্তা অগ্তহিত ( তিরোহিত। ) বব ॥ ৩৯ 

খষি কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ রাজন জগতের এবং আপনাদের 
নিমিত্ত দেবগণ উক্তরূপে | স্তবদ্ধার] ] প্রসন্ন করিলে পর 
তদ্রকালী তথাস্ত বলিয়া অন্তহিতা হইলেন ॥ ৩৯ 

« “অন্মৎগ্র পন্না*্ইতি কচিৎ। অশ্মান্তি; প্রপন্ন। প্রণতা সেবিতা-সতীত্যর্থ। 



১৮৬ দেবী-মাহাত্ময-মধ্যমচরিত্রম্ 

ইত্যেতত কথিত: ভূপ সম্ভূতা সা যথা পুর|। 

দেবী দেবশরীরেভ্যে। জগল্রয়-হিতৈষিণী ॥৪০ 
পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুদ্ভূতা যথাভবু। * 
বধায় দুষ্টদৈত্যানাং তথা শুস্তনিশুন্তয়োঃ ॥৪১ 
হে ভুপ. জগত্রয়দ্িতৈবিনী ন। দেবী ( ছোতনশীল! ) দেবশরীরেভাঃ পুর 

(পূর্বং ) বথা [ সব্দিদেধতেজোরূপ। ] সস্থৃত। ( মহিযান্থরবধার প্রাদুরতুৎ ) 
ইতি এত ( সর্ববমেব ) [ তথ। ] তুভ)ং [ ময়। ] কথিতম্ ॥ ৪" 

হে বাঁজন্, পূর্বে [মহিষান্থুরবধার্থে] ব্রি্গতের হিতৈরিণী 
সেই দেবী দেবগণের শরীর হইতে যেরূপে | তেকোরপে ] 
প্রাহৃভূতা হইয়াছিলেন, তাহা তোমায় কহিলাম ॥ ৪০ 

পুনশ্চ [পুনরপি] দেবানামুপকারিণী (দেবানামুপকা রণথীল! ; নতু স্বার্থ: 
প্রাহুর্ভাবঃ ) স| [ প্রনিন্ধ। দেবী] (ৌরদেহ! (গৌধ্যাঃ সকাশাৎ দেহে! যন্তাঃ 
সা, অথব। গৌধযাঃ দেহ; শরীরকোশ এব দেহকারণং যন্তা; না! শাকপাবি- 
বাদিত্বাৎ মধ্যপদলোগী মমানঃ; অথব। গৌরীদেহাদা ইত্েকং পদম্; 
গৌরী পাব্ব্তী তন্থাঃ দেহঃ পরীরম আন; আদনম্ অবস্থিতিরিতি যাষং 
বন্তাঃ স। গৌরীদেহাম! কৌশি কাতি যাবৎ )--ছুষ্টদৈতানাং ( ধুস্রলোচনা" 
দীনাং) তথা শুস্তনিশ্ুদ্তয়োঃ ব্ধায় লোকানাঞক রক্ষণায় ধখ। সমুস্ভূতা 
অভবত, তৎ আখ্যাতং (লোকপ্রসিদ্ধং) ময়! (মন্তঃ। শূণুষ্ষ (শুগু ঃ আত্মনেপদ- 
মার্ধস্) ঘাবং (যাথার্থেন) তে (তুভাং), কথয়ামি (বর্রিষযাম ) & [এন| 

ক পুনশ্চ গৌগাদেহাৎ স| মম, তা যথাভবৎ ইতি সাধীকলান্ পাঠ। 



চতুর্থ-মাহাত্ম্যম্ ১৮৭ 

রক্ষণায় ৮ লোকানাং দেবানামূপকারিণী। 

তচ্ছ ণুধ ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়ামি তে ॥ হী ৪২ 

ইতি মার্কত্েয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্মে 
শক্রাদিস্রতিনাম চতুর্ধোইধ]ায়ঃ ॥ 

মুপর্রম্য লক্ষ্পাতন্ত্রে লশ্ীবাক্যম্__“অভিঃ,ত। হয়েঃ সাহং মহছিষং জন্বষী 

ক্ষণাৎ। মহিযাস্তকরীসুক্তং দৃষ্টং দেবৈর্মহধিভিং ! উৎপত্তিং বুদ্ধাবত্রান্থিং 
স্তোত্রঞ্চেতি হুরেশ্বর ! কথরান্তি হবিত্তীর্ঁং ব্রা্ষণা বেদপারগা। লভন্তে চ 
ফুলং শঙ্বদাধিণত্যমনশ্বরম্” ইতি মহিযাগ্ুকরীসৃত্ুং (দবৈর্মহিভিশ্চ দুষ্টম্। 
দেবা'যরেত্যাদি ধোকেংখিলদেব-মহষি-পুজ্যত্বকখনাৎ ] ॥ ১১৫৪২ 

দেবগণের উপকাগিণী সেই মহামায়। [ ধূঅমলোচনারি ] 
দুষ্ট দৈত]গণের ও শুপ্তনিশ্বস্তের বধার্থে এবং জগতের 
রক্ষণার্থ পুনরায় গৌরীদেহ হইতে [ কৌশিকীরূপে ] যে 
গ্রকীরে আবিভূ তা হইয়াছিণেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ 
কর ॥ ৪8১৪২ 

ইতি মার্কঙেয়পুখাণাস্তর্গত সাবর্িমথুর অধিকার- 
সম্বন্ধীয় দেবী-মাহাত্যোে শক্রাদিস্ততি-নামক 

চতুর্থ অধ্যায় 

সপ ২৬ সপ পা পপ পপ পপ 

* তচ্ছবুস্ব ইতি হ্ষচিৎ_। হে শ্ব-_হে আত্মীয় ভূপ, তু শৃগু ইতাময়ঃ। 



ও. শর আশ্রিত উর জড পু 
শপ পরা শ্িনেশররা রানি 



ও" নমশ্চণ্তিকায়ৈ 

অখোত্তম্চরিত্রমূ 
| [উত্তমন্ত চরিত্রন্ত খষি: শঙ্কর উচাতে। 

ছন্দোহমুষ্ট,প. দেবতাস্ত মহা পুর্ব) সরস্বতী ! 

কামে বীজং রবিস্তত্বং কামার্থে বিনিয়োজনম্ ॥] 

ইতি ডামরে | 

উত্তমচরিত্রস্য রুদ্রধষিঃ। মহাসরম্বতী দেবতা । 

অনুপ ছদরঃ । ভীমা শক্তিঃ। ভ্রামরী বীজম্। 

ূর্যযস্তত্বম ॥ সামদেবন্বরূপম্।/ [ কামপ্রাপ্ত্যে ] 
মহাসরম্বতীগ্রীত্যর্থম্ উত্তমচরিত্রজপে বিনিয়োগ । 

টি ধ্যানম্__ 
ঘণ্টাশুলহলা'নি শঙ্ঘমুসলে চক্রং ধন্ুঃ সায়কং 

হস্তাজৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসম্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্। 
গৌরীদেহ-সমুদ্তবাং ব্রিজগতামাধারভূতাং ক মহা- 

_পুর্ববামত্র সরস্বতীমন্ৃতেচ্ছ্তাদিদৈত্যান্দিনীম্॥ 
মাএ ররর. __স্্স্৮্প স্ স এএ- -৪-্ 

* ভরিনয়দামিতি কচিৎ। 



১৪০ দেবী-মাহাত্মা-উত্তমচরি্রম্ 

(ও রীং) খধিরুবাচ ॥ * 

পুরা শুভ্ত-নিশুস্তাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ। 

ত্রেলোক্যং যক্জভাগাশ্চ হৃতা মদবলা শ্রয়া ॥২ 
ঝষি; উবাচ ॥১। পুর! (পুর্ববশ্মিন্কালে) শুঞনিশুস্তাঙ্যাম্ অগরা' 

ভ্যাং মদবলাশ্রয়াৎ (মদে! গর্ব; বলং শক্তি; তয়োরা খয়ন্তম্মাৎ যদ্বা 
অন্ুচিতাহরণে মদে! হেতুঃ, স চ বিদ্যামদে। ধনমদ ইত্যার্দিরীতা। 
বহুবিধ, বলং সৈম্ভং শাখীরং তপন্চ, তছুভয়লাধারণো। হেডুত, আশ্রয়; 

শিবদন্তবররূপ; ভুর্গগ্কানাদিবরকূপশ্চ। মদবলাশ্রপাদিতি সমাহার ) 
শচীপতেঃ (ইন্ত্রস্ত ) প্রেলোকাং [হৃতং] যশ্যভাগান্চ জঙাঃ ( বলাৎ 
অধিকৃতাঃ)॥ [ শুস্ভনিশুত্তৌ দনুগর্ভজাতো কগ্পহ্বতো। তষ্োত্তঃ 
বামনপুরাণে--“কগ্ঘপন্ত  দন্র্ামভাধ্য।লীদ দ্বিজলত্তমাঃ। ভন্যাঃ 
পুত্রত্রয়ং যদ্তে সহশ্রাঙ্ষাদ্ বলাঁধকম্। জোটঃ শুস্ত ইতি খাতে নিশুস্ত- 
শ্াপরোহমরঃ | তৃতীয়ে। নমুচির্নাম মহাবলপরাক্রমঃ ইতি ]8২ 

খধি কহিলেন ॥ ১॥ পুরাকালে | কশ্তপের গুরসে দূনুর 
গর্ভজাত] শুস্ত ও নিশ্ুপ্ত নামে অন্থ্রদ্ধয় [তপোলন্ধ] গর্ব ও 
ঝল (সামর্থ্য। প্রভাবে [অখব! মদ »অশান্ত্রীয় অন্গচিত বস্তু 

পচ শ পপ -৯০পচ | প্র সপ পি শাপিলি দির ০০০ সপ সি খাপ শা জলির 

*. অধায়াদৌ পুরা অ্তত্তনিসতস্তাখখাবহরৌ. ঘোরদর্শনৌ 
অপ্রাপ্তযৌবনাবেৰ চেরতুস্তপ উত্তমম্॥ বর্দাণামযৃতং দিব্যং রাজন্ 
বিল্মাশন প্রদম্। নিরাহারৌ যতাজ্মানৌ পুষ্ধরে লোকপাবনে ॥ তত্তঃ 
প্রসনো। ভগবান্ ব্রঞ্ধ। লোকপিতামহ;। মনোইভিলযিতান কামাং- 
সয়োং প্রাদাদমূত্তমান্ ॥* ইতি শ্লোকত্রয়ং ততশ্চ “ততঃ শুস্তনিত্ুস্ত।- 
ত্যামনূয়াত্যাং শটীপতেঃ | ইতি পাঠভেদঃ কচিৎ। 



পঞ্চম-মাহাত্মযম্ ১৯১ 

তাবেব নূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্। 
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্তয চ ॥৩ 

রা পবনদ্ধি্ চক্রতৃবহিকন্ম চ:₹ 
, ততো দেবা বিনি্তা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ॥৪৭' 

আহরণ, বল সৈন্য ও তপোলন দেহিকশক্তি, আশ্রয় -* 
শিবদত্ত ববরপ অললম্ব এতৎগ্রভাঁবে ] শচীপতি ইন্দ্রের 

ব্রেলোক্যাবিপত্য ও ষক্তভাগ হরণ করিয়াছিল ॥ ২ 
তে (শস্তনিশুন্থো) এব [ কামরপতাৎ] হুর্যতাং (হবতি কর্দু্ণি 

লোৌক: প্রেরষতীতি শর্বান্তস্য ভাব সব্ধলোক-কন্মপ্রেরকত। ভাম্, সুর্য 
স্যাধিকারমিতার্থ; ) তথ ধন্দবং (হন্দুসশ্বদ্ধিনং) কৌবেরং (কুবেরসন্বদ্ধিনং 
ভথ। ম্বাম্যং (ষমদন্বর্ধিনং) অধিকারং বরুণস্ঠচ অধিকারং চজ্াতে ॥ ৩ 

[কামরূপী] তাহারা উভয় ভ্রাতায় সরধয, চন্দ্র, কুবের, 
যম ও বরুণের অধিকার [বলপৃর্বক] গ্রহণ করিয়াছিল ॥ ৩ 

ঠো । শুস্তুনিশুস্তোৌ ] এন পবনদ্ধিং ( পবনস্ত ধন্ধিমধিকা রমিত্যর্থ; ) 

ক “অন্যেষামপাগ্রহ্টামধিকারান্ দিবৌকসাম্” ইত্যর্ধঞ্চ কেচিৎ পঠস্তি। 
£ তবু তেধধ ধিঞেবু জোকেধুচ মহীপতে। স্বহৃতা: প্রখিত! দৈতা। 

অধিকারে নিয়োজি ভা; ॥ ততো দেবা; সহেম্ত্রেণ বিভ্রাণ। মানুষীং তমুম্। 

ধিচেরুরবনৌ রাজম্ মনুগৈ: মগ তাং শা; এবং নিবদতাং তত দেবানা- 
মমিতৌজনাম্। গহমানদীম্মহারাজ চত্বারিংশচ্চতুধুপম॥ ভত্বো। দেবা; 
সহেন্দ্রেপ ত্রহ্মণ! চ দমেঙ্য বৈ। ছুর্গাং ভগবতীং ভক্ত সংস্মরঞ্লোহপরাজি 
তাম্॥” ইতি গ্লোকচতুষ়্মধিকং চতুর্বশ্লোকোত্ররাদ্ধন্থানে কেচিৎ পঠান্তি। 



১৯২ দেবী-মাহাআ-উত্তমচরিত্রম 

হৃতাধিকারান্ত্িদশাস্তাভ্যাং সর্ধেবে নিরাকৃতাঃ। 

মহান্ুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্তযপরাজিতাম্ ॥%৫ 
তয়াম্মাকং বরে দত্তো যথাপৎস্ু ম্মৃতাখিলাঃ। 

ভবতাং নাশয়িষ্যামি তত্ক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥৬ 
বহিকশ্ন চ ( অগ্নেরধিকারক) চত্রতু, | চকারাৎ তাবের অগ্ঠেষাং 
দেবানামপি রা অগ্রহীষ্টান্ ) ৬৩; (অনন্তরং) পরাজিতাঃ [ ততশ্চ] 

বর্টরাজ্যাঃ (রাজ্জাচাতাঃ) হভাধিকারা? বিশিদ্ধ,ভাঃ (গ্কক তাও) সবে 
ত্রিদশাঃ (অধিকাপ্রিরাবৃত| দশ ত্রিদশ ; অধিকাধৃত্তকপাস্তর্ভাবেনৈ- 

কার্থাভাবঃ) তেন ত্রয়স্থিংশদিতার্থ;। তে চ অর্ক। দ্বাদশ রুদ্র। একাৰশ, 
বনবোহগ্রৌ, বিখ্েদেবৌ দ্বাবিতি। এক এব ত্রিশবস্তস্ত্রেণোভয়ার্থ;) 
দেবাঃ ( ইন্রাদয় ) তাভ্যাং মহ।হরাভ্যাং নিরাকু হা; (শ্বর্গাৎ শিঃস রিতাঃ) 
[ সম্তঃ] তাম্ অপরালিতাং ( স্্বঙিত্রাং ) দেবাং সংশ্মরস্ঠি! ল্ম ] 0 ৪1৫ 

তাহারা দুইজনেই পবন ও বঞ্চির এবং অন্যান্ত দেব- 
গণের অধিকারও গ্রহণ করিয়াছিল; অনস্তব পরাজিত, 
রাজ্যতর্ট, অধিকাবচুত ও অধমানিত দেবগণ সেই দু 
অন্নুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া সেই অপরাঞ্জিতা 
দেবীকে ম্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ৪1৫ 

আপৎ্ম্ যথ| ( প্রাগুক্তং) স্মত![ সতী] তৎক্ষণাৎ ভ!বতাম্ অধিলাঃ 
( সর্ববাঃ ) পরমাপদ; [ মহাবিপত্তীঃ যন্। পরম! আপন: ষেডাস্তান্ শত্রণ]1 

% স্বরন্তি ন্মাপরাজিতাম্ [ইতি ব|পাঠ। 



পঞ্চম-মাহাত্যম্ ১৯৩ 

ইতি কৃ! মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্। 
শগুস্তত্র ততে৷ দেবীং বিঞ্ুমায়াং প্রাতুষ্ং এ 

দেবা উচ:11 ৮ 

নমে! দেবো মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ | 
নমঃ গ্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ গ্রণতাঃ স্ম তাম্॥৯ 

নীশরিষ্যামি ইতি তয়। [দেব্য।) অস্মাকং [ সন্থঙ্গে] বরং দঃ ইতি 
[ মনলি ] মতিং (বুদ্ধিং ) হা দেবা; নগেখরং (গিরিকাজং) হিমবন্তং 

( হিমালয়: ) জগত; তভঃ ভঞ্ দেবং বিঞমায়াং (অহামার়াং) প্রতুষ্বুঃ 
( পরয়। ভক্ত] স্ততবন্তঃ) ! ভবান্া অভিব্যক্জি্বান হাথ হিমবদ্গমন্ম্ ]॥৬1৭ 

তিনি আমাদের বর দিয়াছিল্ন থে, “আপত্কালে স্মরণ 
করিলে তৎক্ষণাৎ তোমাদের মহাবিপংসমূহ [ অথবা মহা- 
বিপর্ধের মূলভূত শক্রগণকে ] নাশ করিব”__-এই ভাবিয়া! 
দেবগণ [তীয় অভিব্যক্তি স্থান] গিরিরাক্জ হিমালয়ে 
গমন করিলেন এবং তথায় দেবী বিষুমায়াকে স্তব করিতে 
লাগিলেন ॥ ৬।৭ 

দেবাঃ উচু ॥৮॥ দেব্যৈ (ছুতিরপায়ৈ) নম) মহাঁদেব্যৈ (মহতাং 
ব্রহ্মাদীনামপি হুষ্টাদিবাবহার-প্রবর্তথিত্রী মহাদেবী তস্তৈ) নমঃ; শিবা 
(শিবং কল্যাণং তদ্ধেতুত্বাৎ শিবা তন্তৈ) মততং নমঃ; গ্রকৃতৈ] ( হৃষ্টি- 
শক্তৈয যদ! প্রতায়াৎ পুর্ব প্রকৃতিঃ তন্তৈ ৷ [ যদাহুঃ-_-“প্রকতিঃ পার্বতী 
সাক্ষাৎ প্রত্যন্ত মহেঙবর)। অর্ধনারীশ্বর; শব; কামধুগলঃ প্রমীদতু” ইতি 

*. নিয়ত্যে প্রণতাক্বনাম্ ইতি ব। পাঠ:। 

৭ 



১৯৪ দেবী-মাহাখ্য-উত্তমচরিব্রম্ 

রৌদ্রায়ৈ নমে৷ নিত্যায়ৈ গৌর্ষ্যৈ ধাত্র্যে নমো নম্ত। 
জ্যোত্স্সায়ৈ চেন্দুবূপিণো সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥১, 
কল্যাণ্যে প্রণত৷ বৃদ্ধ সিদ্ধ্যৈ কুম্মো নমো নমঃ | 
নৈখ/ত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্যে শবধাণ্যৈ তে নমোৌনমঃ ॥১১ 

নমঃ; ভদ্রায়ে ( রক্ষণশক্যে ) নিয়া: ( শ্রণিহিতচিন্তাঃ) ম্ম (বয়ং) তাং 

( জগদম্থ।ং) প্রণতা [ ভবাম: ] [নমে| দেব্যৈ ইতি অধর্ব্বণীর্যস্থেো! মনু ॥৭ 

দেবগণ কহিলেন |৮ দেবী (জ্যোভীরূপা ), তোমায় 
নমস্কার ; মহাদেবী [ব্রহ্মাদিকেও স্ব ম্ব কার্ষে প্রবন্তিত 
কারিণী]1; তোমায় নমস্কার ; কল্যাণস্থরূপা, তোমায় সতত 
নমস্কার ; প্রকৃতি ছেষ্টিশক্তি) ; ভদ্রা (স্থিতিশক্তি ) তোমায় 
একচিত্ত আমরা প্রণাম করি | নমো দেব্যৈ ইত্যাদি 
অথর্বশীর্ষস্থযন্ত্র ]॥ ৯ 

রৌদ্রায়ে (দারুণাঁয়ৈ সংহারণক্তো ) নমঃ; লিভায়ৈ ( কালঙ্রযা- 
বস্থিতাঁয়ৈ) নমঃ; গৌধ্যৈ (অবদাতায়ে নিলেপাষৈ ইত্যর্থ;) ধাত্যে 
( জগদাধারযপাঁয়ে )নমে| নমঃ; জোৎসারৈ ( ক্সিষধজে]াতিশ্যো ) ইন্দু- 
কূপিণো (ন্দ্রবপাইৈ) সুখায়ৈ (আনন্দমমধ্যৈ ) নভতং নমঃ ॥ ১, 

ভীষণরূপ1 তোমায় নমস্কার ; জনমৃত্যুশৃন্তা, গৌরীরপ! 
(নির্লেপা) জগদাধাররূপ1 তোমাকে নমস্কার; সিষ্কজ্যোতির্শয়ী 
চন্দ্র্ূপা এবং আনন্দময়ী তোমাকে সর্ব] নমস্কার (১০ 

কল্যাণো (কল্যাণরূপারৈ) তুভাং [বং ] প্রণতাঃ ॥ বৃন্ধো (সম্পজ্জপায়ে) 

» বপ্রণতামৃই্ধা' ইতি পাঠে প্রণতাং প্রণমতাং জনানাম্ খদ্ধো সিদ্ধৈচ 
মম ইত্যবলেশ্বর ভট;ঃ | “কু 'কৌর্দ্ৈ' চ কচিৎ--। কৃর্দশত্ত্যৈ ইত্যর্থ;। 



উত্তমচবিত্রে--পঞ্চম-মাহাত্মযম্ ১৯৫ 

দু্গায়ৈ ছুপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ববকারিণ্যৈ । * 
খাাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূমায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১২ 

তে (তুক্তাং ) নমঃ  [যদ্ব প্রণতাবৃদ্ধে ইতি সমস্তপদম্-প্রণতানাম্ আবৃদ্ধি- 
ব্পয়ৈ অথবা প্রণতৌ। সত্যাম্ ধ্ধিকপায়ে] সিদ্ধো ( অণিমাদিযপায়ে 
তুভ্যং) নমঃ কুর্দত। নৈরধ্ধত্যে (“অগ্ঠায়োপাজ্জিত। লঙ্গ্ী; স্তাদলগীন্ত 
নিধ তি" নিপ তে; বপাকৃতিত নৈধ তী তত্তৈ অলঙ্ীঝপাধৈ যদৃবা অসুর 
শক্িরূপাধৈ নৈধ'তপদস্ত অ+রোপলক্ষণতবাৎ্) ভূভৃতাং লগ্ঘৈো ( রাজশ্রিবৈ ) 
শর্বাণ্য (শিবশক্তিবূপায়ে ) তে ( তুভাং ) নমো নমঃ ॥ ১১ 

কেল্যাণৰূপা তোমায় প্রণাম করি; সম্পদ্রূপা তোমায় 
নমস্কার; সিদ্ধিরূপা তোমায় নমস্কার ; অলম্ম্ীরূপা, রাজ- 
লক্ষমীূপ! এবং শিবশক্কিরূপা তোমাকে নমস্কার করি ॥১১ 

দুর্গায়ৈ (ছুরধিগম্যায়ৈ ) হূর্গপারাদৈ (ছুর্গাৎ সংসারাৎ পারং করো, 
তীতি দর্গপারা তন্তৈ ) সারায়ৈ (ব্রদ্মবপায়ৈ ) সর্ধবকারিণ্যে ( সর্বজনস্তৈ) 
খ্যাত্যে (প্রকৃতিপুরুষয়োতেদজ্ঞানং খ্াহিঃ তত্্রপায়ৈ প্রতিষ্টাূপারৈ বা) 
তথ| কৃষণাযৈ ( কৃষ্ণবর্ণায়ৈ তামস্ঠৈ, কালরাত্রিরূপাদৈ ) ধু্ারে ( ধুজবর্ণায়ৈ 
যক্জবন্াবপিশ্য বা) [ তুভ্ং |] সততং নমঃ ॥ ১২ 

তুমি ছ্ুরধিগম্যা, সংসার-ত্রাণকারিরী ব্র্ধরূপা, সর্বজননী, 
প্রতিষ্টারূপা, তামনী শক্তিরূপা বা কালরাত্রিরূপা এবং ধূতর- 
বর্ণ [ যক্্র-বিষ্যারূপ] বা! ] তোমাকে সর্বদা নমস্কার ॥ ১২ 

* 'র্বকারিণি। ইতি চ কচিৎ। 
শীত ৯ এপ শশা ৭ পি পাপা সদ 



১৯৬ দেবী-মাহাত্যু 

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্তৈ নমো নমঃ । 
নমো জগতপ্রতিষ্ঠায়ে দেব্যৈ কৃত্যেক্* নমো নমঃ ॥ ৩ 
যা৷ দেবী সব্বভৃতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা। 
নমস্তপ্তৈ (১৪) নমস্তস্তৈ (১৫) নমস্তস্তে নমো নমঃ॥১৬ 
অহিমসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ € বিগ্যাত্বেন সংসারশম কতাদতিনৌমা| ; 

অবিষ্ঠাত্বেন সংসারহেতুধাদতিরোডা তগ্তৈ ; যদ্।। ভক্তাভক্তয়োর্ষধাত্রমমূ 
অত্যাহ্লাদিকারৈ অভিভীষণাধৈ চ) নভাঃ [ বয়ং] নমে। নমহ [কুর্দঃ]5 
জগৎ-প্রতিগ্ঠায়ৈ (জগদধিটানরূপায়ে 'ধর্দে। বিশ্বত্য জগত; প্রতি” ইতি 
আতিঃ ) দেব্যে ( দেবশতে ) কৃত্যে (কিয়াশক্ব্য ) নমো নমঃ ॥ ১৩ 

[সংসার-তাপনিবারণকারিণী বলিয়া] অতিমনোরমা এবং 
[সংসারহেতু বলিয়া] অতি ভীষণ! তোমায় আমরা অবনত 
হইয়। পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি) জগাতর উপাদানকা ভুত! 
দেবশক্তিরূপা এবং ক্রিয়ারূপ তোমায় নমস্কার ॥ ১৩ 

ঘা দেবী [ অনাত্মনি আগ্সবুদ্ধিন আখ্মনি চ অনাত্ুবৃদ্ধিং জনয়ন্ত্ী 
মমভাবশংবদান লোকান্ প্রশুয়মাণা সর্বজননী মহামার়। ভগবতী ] 
সর্বভৃতেধু (অশেষপাণিষু) বিসুমায়া (মুজাবিস্তা) ইতি শব্দিত| 
( সর্ববাগমেধু প্রতিপাদদিতী) তস্তৈ (ব্রিরূপায়ে ) [ প্রত্যেকং কায়বাঙ- 
মনোভি; একট্তৈ চৈব ব। দেব্যে) নম?, তঠ্তৈ নমঃ, তত্তৈ নমঃ নমঃ 
নমঃ [ বিষাদে বিশ্মরে হর্মে থেদে দৈচ্যেহবধারণে। প্রসাদনে সন্্রষে চ 
দিগ্রিরুণ্তং ন ছুষাতি] [ বিফুমায়। হি সািক-রাজম- তামসতয়! ত্রিধা 

ঈ%ঈ “করতে, নমে। নম£* ইতি কেচিৎ। 



উত্তমচরিক্রে--পঞ্চম-মাহাত্ম্যম্ ১৯৭ 

যা দেবী সর্ধবভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 
নমস্তস্তৈ (১৭) নমস্তস্তৈ (১৮) নমস্তস্তৈ নমো নমঃ॥১৯ 
ভিগ্ধত ইতি তৎপরামর্শকং তত পদং ভ্রিরজ/সাতে ॥ অতএব যা দেবী 
সর্বভূতেবু বিষুমায়েতি শব্দিতা। নমস্তলো ইতিস্রমানুলারভঃ প্রত্যেকং 
কেচিৎ্চ মনীবিণঃ আঃ পঠগ্ত ]8 বরাহপুরাণে--মেঘবৃষ্টিশস্যোথ্পত্তাদীনি 
বহুনি কার্ধ1ণি বিষুমায়াত্মকত্েন মহতা| গ্রন্থেন প্ররশিতানি। কালিক- 
পুরাণেতু “অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃনদ্বরমোগুণৈ; | বিশুজ্য যার্থং কুকরুতে 
বিঞ্ুমায়েতি পোচ্যতে" ইতি সংক্ষিপায স এবার্থঃ কথিত ] 8 ১৪-১৬ 

[ অত্ঞায়ং সংগ্রহঃ--“বিষুমায়। চেতনা চ বুদ্ধিনিত্রে কুধা তথা। ছায়। 

শত্তিম্চ তৃষণ চ ক্ষাপ্তি্াতিত: পরম্॥ লঙ্জা! শাগ্ডিস্ত; অস্ক! কাস্তি- 
শ্্রীস্ততঃ পরদ্। বৃত্তিঃ ম্মু্ডিঃ স্মৃতির! চৈৰ তুষ্টিম্মাত। তত; পর্ম্। ত্রান্তি- 
ধ্যাপ্তিশ্চিতিশ্সৈব ব্রয়োবিংশতিসংখ্যকাঠ | ইতোহধিকমনার্ষং স্যাৎ তন্ত্র 
কাত্যায়নে ক্ষুটম্ ॥" নবার্ণগীঠপূজাবিধো এতা এব ত্রয়ৌবিংশতি ]॥ 

এ অনাত্ম বিষয়ে আত্মবুদ্ধি এবং আত্মবিষয়ে অনাত্মবুদ্ধি 
উৎপাদন পূর্বক মমত্ববশীডূত লোক-প্রসবকারিণী সর্বজননী 
মহামায়! ব্ূপ ] যে দেবী সর্ববভূতে বিষুমায়া নামে [লমুদয় 
আগমশান্ত্রে) অভিহিত হন,ঞ্রিগুণ। ব্রিরূপা তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার নমস্কার নমস্কার|১৪--১৬ 

য| দেবী সর্ধাভুতেযু চেতন! ইতি অভিধীয়তে তদো নমঃ, তসৈ) নমঃ, 
তসৈ] নমে। নষে। নমঃ।॥ [ চেতনা পিব্বিকল্পা! চিচ্ছত্তিঃ ]॥ ১৭১৯ 

যে দেবী সমুদয় ভূতগণে চেতন। নামে প্রসিদ্ধা তাহাকে 



১৯৮ দেবী-মাহাত্ময 

যা দেবী সর্ববভূতেষু বুদ্ধিরপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ (২০) নমস্তন্তৈ (৯১) নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥২২ 
যা দেবী সব্ভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্তৈ (২৩) নমস্তস্তৈ (২৪) নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥১৫ 
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্তৈ(২৬) নমস্তস্তৈ (২৭)নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥২৮ 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার 

[ চেতনা »জ্ঞাতৃজ্ঞেয-তেদশৃন্তা চিৎশক্তি ]॥ ১,--১৯ 

য| দেবী সর্ববভূতেধু বুদ্ধিরূপেন দংগ্থিত। তনৈ] নমঃ, তসো নমঃ, তস্য 
নমো নমে। নমঃ ॥ [ বুদ্ধিঃ-সবিকল্পকজ্ঞানম্ ] ॥ ২*২২ 

যে দেবী সর্বভৃতে বুদ্ধি দ্রপে অবস্থিত আছেন, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইতি [ বুদ্ধি সবিকল্পজ্ঞান; 

সারাসারবিবেক-নেপুণা ]10২০--২২ 
যা দেবী সর্বতৃতেঘু শিপ্রাবপেণ সংস্থিতা, তন্যে নমঃ, তক্তৈ নমঃ, 

তসো নমো নমে! নমঃ ॥ [নিথ! _হুধুপ্থিঃ ] ২৩২৫ 

যে দেবী সর্ববভূতে নিদ্রা রূপে অবস্থিত আছেন, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত]াদি ॥ [নিদ্রা-শ্ুযুক্তি]২৩-২৫ 

| দেবী সর্ব্বভৃতেষু ক্ষুধারপেণ সংস্থিতা, তন্যে নমঃ, তন্যে নমঃ) তন্তৈ 

নমে! নমে! নমঃ [ কুধ।পাধিবধাতুক্ষযকৃতঃ অবসাদঃ ] 0 ২৬০২৮ 



উত্তম চরিত্রে--পঞ্চম-মাহাত্মাম্ ১৯৯ 

যা দেবী সর্ববভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিত1। 
নমস্তম্তৈ (২৯) নমস্তন্তৈ (৩০) নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥৩১ 

যা দেবী সর্বভৃতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তন্তৈ (৩২)নমস্তন্তৈ (৩৩) নমস্তস্তৈ নমো নমঃ ॥৩৪ 
যা দেবী সব্ব্ভূতেষু তৃষ্লারূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তব্তৈ (৩৫) নমস্তন্তৈ (৩৬) নমস্তস্ত্য নমো! নমঃ ॥৩৭ 

যে দেবী, সর্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে নমস্কার) তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি ॥ [ক্ষুধা পাঁধিব 
ধাতুক্ষয়জনিত দেহাদির অবসাদ 11 ২৬--২৮ 

ষ| দেবী সর্বভূতেধু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা, তত্তৈ নমঃ, তন্তৈ নমঃ, তণ্তৈ 
নমে| নমে! নমঃ [ ছায়।_সংসারতাপাভাবঃ বর্ণপাদৃশ্থং চ ] ॥৪২৯---৩১ 

যে দেবী সর্ধভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতা, তাহাকে 
নম্র, ইতাদি (ছায়! » সংসারতাপা তার) ॥ ২৯-৩১ 

য। দেবী সর্ববভূতেষু শক্তিবূপেণ সংস্থিত।, তস্তৈ নমঃ, তত্তৈ নমঃ তস্তৈ 
মমে| নো নম: | [ শক্তি? কার্যাজনন-সামর্থযম্ ] ॥ ৩২- ৩৪ 

যে দেবী সর্বতূতে শক্তিরপে অবস্থান করিতেছেন, 
তাঁহাকে নমস্কার, ইতাযাদি [শক্তি _ কার্ধযসামর্থ্য] ॥২--৩৪ 

য| দেবী সর্ধ্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা, তন্তৈ নমঃ, তন্তৈ নমঃ তসো 
নমে। নমো নম: ॥ [ তৃষণ-_-অনাতীয়-জিঘৃক্ষা ] ৩৫--৩৭ 



২০০ দেবী-মাহাস্ম্য 

যা দেবী সর্ধবভৃতেষু ্ গান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তশ্তৈ (৩৮) নমস্তশ্তৈ ৩৯) নমস্তস্তে নমো নমঃ 1৪০ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা |. 
নমস্তস্যৈ পে নমস্তন্তৈ (৪২) নমস্তক্তৈ নমো নমঃ18৩ 
যা দেবী সব্বভৃতেষু লঙ্জারূপেণ সংস্থিতা | 
নমস্তন্তৈ (8৪) নমস্তন্তৈ (৪৫) নমস্তন্তে নমো নম: 1৪৬ 

যে দেবী ভূতসমুদায়ে তৃষ্ণা রূপে অবস্থিতা আছেন, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমঞ্কার ইত্যাদি ॥ [ তৃষ্ণা. 
যাহা অগ্ঠদীয়, তাহা লইবার ইচ্ছা! ] ৩৫-৩৭ 

যা দেবী দর্বহৃতেষু ক্ষানিরূপেণ সংস্থিতা তন্যৈ নমঃ তন্যে নন; তস্য 
নমে| নমে! নমঃ | ক্ষান্তি-ক্ষম] ] ॥ ৩৮৪, 

যে দেবী ভূত-সমুদায়ে_ক্ষমারূপে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে নমস্কাঃ' ইত|াদি [ক্ষান্তি_ক্ষম। ] | ০৮:৪৩ 

ঘা দেবী সর্বভৃভেবু জানিরূপেণ সংগ্িত। তদ্ৈ নমঃ তদ্যৈ নমঃ, তস্য 
নমে। নমে। গম; । [জাতি গোতাদিঃ ত্রদ্মলতু। ব1 ]18১--৪৩ 

যে দেবী সর্বভূতে জাতিরূপে অব্থিতা আনেন, তাহাকে 
নমস্কার, ইত্যাদ [জাতি--গোত্াদি, ব্রহ্মসত্তা বা] "৪১--৪৩ 

ব! দেবী সব্বভূতেষু লঙ্দারূপেণ সংস্থিত। তো নমঃ, তস্যৈ নম, তস্য 
গমে। নমো নমঃ ॥ [ লঙ্জ1-দ্বকার্য/বিষরান্তজ্ঞানভীতি; ] & ৪৪--৪৬ 



উত্তমচরিত্রে--পঞ্চমাহাজ্যযম ২১ 

যা দেবী সর্ধবভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্তৈ (৪৭) নমস্তন্তৈ (৪৮) নমস্তন্তৈ নমো নমঃ 0৪৯ 

যা দেবী সর্ববভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা । 
চে 

নমস্তপ্তৈ(৫০)নমস্তস্তৈ (৫১) নমস্তন্তে নমোনমঃ ॥৫২ 
যা দেবী সর্ববভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তন্তৈ (৫৩)নমস্তস্তৈ (৫৪) নমস্তন্তৈ নমে। নমঃ ॥৫৫ 

যে দেবী সর্বভূতে লজ্জারপে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি [নিজ কার্যে 
আন্তের জ্ঞানজনিত ভয় ]॥ ৪৪--৭৬ 

য। দেবী দবভুতেসু শান্তরূপেণ সংস্থিতা, তস্য নম তস্য নমঃ, তস্য 
নমে! নমে! নমঃ ॥ [ শা বিষয়োপরষরূপ ইন্দ্রিফসংযমঃ ] ৪৭--৪৯ 

বে দেশী সর্বভূতে শান্তিনপে অবস্থিত আছেন,তীহাকে 
নমক্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি [শান্তি » ধিষয়-বিরতিরূপ 
ইন্ড্িয-সংযম অথবা সংসার বিরতি ]08৭-8৯ : 

ঘা দেবী সর্বাভৃতেধু শ্রদ্ধাবপেণ সংস্থিতা, তন্যৈ নমঃ, তস্যৈ নমঃ তন্যে 
নমে। নমে। নম: [ শ্রঙ্ছ1--আন্তিকাবুদ্ধি] ৫*--৫২ 

যে দেবী সর্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার, 
তাঁহাকে নমস্কার, ইত্যাদি (শ্রদ্ধা » আস্তিক্যবুদ্ধি)॥ ৫০-৫২ 

যা দেবী সর্বডুতেদু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা, তদ্যৈ নম তস্যে নম: 

তমৈো] নমো নমে! নমঃ [ কাস্তিঃ_ শোভা কমনীয়ত| চ ]0 ৫৩--৫৭ 



২০২ দেবী'মাহাজ্সা 

যা দেবী সর্ববভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা। ূ 
নমস্তস্তৈ (৫৬) নমস্তস্তৈ (৫৭) নমস্তন্তৈ নমো নম ॥৫৮% 

যা দেবী সব্বভৃতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্তৈ (৫৯) নমস্তস্তৈ (৬০) নমস্তন্যৈ নমো নমঃ॥৬১ 

যা! দেবী সর্ব্ভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্ত্ে (৬২) নমস্তস্তৈ (৬৩) নমস্তস্ত্ে নমো নমঃ ॥৬৪ 

যে দেবী সর্বভৃতে কান্তি-্ূপে অবস্থান করিতেছেন, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি ॥ [ কান্তিস 
শোভা, কমনীয়ত! বা লাবণা ] ৫৩-৫৫ 

য| দেবী সর্ধভৃতেধূ লগ্বীরূপেণ সংস্থিত|, তন্যৈ নমঃ, তন্যৈ নমঃ, ত্য 
নমে!। নমো নমঃ | লক্ষী: ধনাদিসম্পৎ ]8 ৬৫৮ 

যে দেবী সর্বভূতে লক্ষীরূপে বিরাজিত আছেন, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি ॥ [লক্ষ্মী _ সম্পদ্)৫৬-৫৮ 

যা! দেবী দর্বাভূতেসু বৃত্তিকপেণ সংগ্থিত।, তন্যৈ নমঃ, মো নমঃ, ত্য 
নমে!। নমো! নমঃ [ ধৃত্তিঃ_ জীবনোপারঃ ]॥ ৫৭৬১ 

নে দেবী সর্বভূতে বুত্তি-রূপে অবস্থিত আছেন, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি । [বৃত্তি -জীবিক1]॥$৯-৬১ 

যা! দেবী সর্বভূতেষু শ্বৃতিরূপেণ সংস্থিতা, তস্য নম£, তসৈ। নমঃ, ত্য 
নমে! নমে| নমং [ ম্মৃতিঃ_ অনুভূত-বিষয়জ্ঞানম্ ]॥ ৬২- ৬৪ 

শপ রা 

ক অতাপরম্_-ধা দেবী..ধৃতিরূপেণ ইত্যাত্ভধিকং ক্ষচিৎ। 



উত্তমচরিক্রে_ পঞ্চমমাহাত্ম্যম্ ২০৩ 

যা দেবী সর্ধভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা 
নমস্তন্তৈ (৬৫) নমস্তন্তৈ (৬৬) নমস্তপ্তৈ'নমো নমঃ ॥৬৭% 
যা দেবী সব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্তৈ (৬৮) নমস্তন্তে (৬৯) নমস্তস্ত্ৈ নমোনমঃ ॥৭০ণ' 
য৷ দেবী সর্ধ্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা । 
নমস্তস্তৈ (৭১) নমস্তস্তৈ (4২) নমস্তক্তৈ নমো নম: ॥৭৩ 

ষে দেবী সর্বভূতে স্ৃতিন্ূপে অবস্থান করিতেছেন; 
তাঁহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি [স্মৃতি - অনুভূত 
বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান ] 1 ৬২-__-৬৪ 

য| দেবী সর্বাহুতেবু দয়ারূগেণ সংস্থিতা। তঠ্তৈ নমঃ, তত্তৈ নম, তস্যে 
নমে। নমে| নমঃ [ দয়।_পরছুঃখহ রণেচ্ছ| ] ৬৭৬৭ 

ষে দ্রেবী সর্ব তে দয়ারূপে অবস্থিতা আছেন, তীহাঁকে 
নমস্কার, ইত্যাদি [দয়া- পরছুঃখ হরণেচ্ছা] ৬৫--৬৭ 

য| দেবী সর্বাভতেষু তুষ্টিবূপেণ সংস্থিতা, ত্যে নমঃ, তদ্যৈ নম:, 
তস্যৈ নমো! নমো। নমঃ | তুষ্টিঃ_যথালাভমভ্োষঃ ] ৬৮--৭* 

যে দেবী সর্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিত তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি [তুষ্টি - সম্তোষ] ॥ ৬৮_-৭০ 

য। দেবী সর্ধধভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিত! তন্যৈ নম, তসো নমঃ ত্য 
নমে! নমে! নমঃ [মাত ব্রাঙ্গযাগা। অষ্টো মাতরঃ) ব্রাঞ্মী মাহেশ্বরী চৈব 

' ঙ্ঈ অতঃপরং য| দেবী***নীতিরূপেণ ইত্যাগ্থধিকঃ শ্লোকঃ কচিৎ। 

1 অতঃপরং যা দেবী'"পুষ্টিরূপেণেত্যাগ্তধিকঃ শ্লোক কচিৎ। 



২০৪ দেবী-মাহাত্য 

যা দেবী সবর্বভূতেষু ও ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্তৈ (৭8) নমস্তক্তৈ (৭৫) নমস্তস্ত্যে নমো নমঃ॥৭৬ 

ই্দিযাণামধিষ্ঠত্রী ভূতানার্ধাখিলেষু যা |* 
ভূতেষু সততং তস্থৈে ব্যাপ্তিদেব্যৈ ৭ নমো নমঃ ॥৭৭ 
কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী নারসিংহোন্জ্ী চামুও| মাভর; স্বৃতীঃ। 
যাশ্চ বিন! কুষ্টিরেব ন ঘটতে মাতৃকাখ্/বর্ণদেবত ব! জন্নী বা ] 8৭১৭৩ 

যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিত তাহাকে নমস্কার 
ইত্যাদি [মাতৃ ₹ ব্রাঙ্গী মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্বী, বারাহী, 
নারলিংহী, উন্জরী ও চামুখ্ডা ; মাত। বা বর্ণদেবতা] ॥ ৭১:৭৩ 

য| দেবী সর্ববসুতেষু ত্রাণ্ডিরপেণ সংস্থিতা, তমো নমঃ, ভস্যৈ নমঃ, 
তন্যৈ নমে! শমে! নমঃ | [ভ্রান্তিং--অতম্মিন্তদিতি জ্ঞানম্] ৭৪-_৭৬ 

যে দেবী সর্দসৃতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন 
তাহাকে নমস্কার, ইন্যাদি |ভ্রানস্তি _ত্রম] ॥ ৬৪--৭৬ 

য। অখিলেধু ( অশেষেদু ) ভুতেষু ( প্রাণিষু ) ভূতানাং (পুথিব্যাদীনাং 
পঞৰ্চানাং [তথ ] ইর্ডেঘাণাং (জ্ঞানকশ্মাস্্কানামেকাদশানাং চকারাৎ 

লুধ্যাথীনাঞ্চ ) সতমূ অধিষ্ঠাত্রী (প্রেরয়িত্রী) হন্যে ব্যাপ্তিদেবট্ (ব্যাপ্ত 
সব্বধ্যাপিকারৈ দেব্যৈ দ্যোতনশীলায়ে ব্রঙ্গশক্তো) নমো নমো ॥৭৭ 

ধিনি প্রাণিমাত্রে ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূঙ জ্ঞানকর্ম্মাত্মক একা- 
দশ ইন্জ্রিয় এবং সুগ্যাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগশের অধি- 
ঠান্ত্রী সেই বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তিরূপা দেবীকে নমস্কার ॥৭৭ 

'ভূতানামধিলেদু' ইতি কেচিৎ। + 'ব্যাপ্ত্য দেবৈ)' ইতি ব|। 



উত্তমচরিত্রে--পঞ্চমমাহাত্মামূ ২০৫ 

চিতিরূপেণ *% যা৷ কৃগ্ুসমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ । 
ন্মস্তন্তৈ (৭৮) নমস্তস্তৈ (৭৯)নমস্তব্তৈ নমো নমঃ ॥৮০ 

স্তুতা স্ুবৈঃ পুর্ববমভীষ্টসংশরয়াঁৎ ৭ 
তথা স্ুুরেন্দ্রেণ দিনেযু সেবিতা ।% 

করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী 
শুভানি ভড্রাণ্যভিহন্ত চাঁপদঃ ॥৮১ 

যা [দেবী] চিঠিরপেণ (চিনি; প্রতাকটৈতঠন্যং তজ্জরপেণ জীব! 
নেশেভার্থ; ) এতৎ বৃৎসং ( সপ্দং ) জগথ্ ব্যাপ্য ( অস্থর্বৃহিরাচ্চাছ্য) স্থিত, 
তঠ্তৈ নমঃ, তস্যৈ নমঃ, তন নমো নমে। নমঃ [ এতেন চিত্জড়াত্মবকং 

সমস্িব্যষ্টিকপং জগৎ ত্বমেবেতি প্রতিপাদিতম্। প্রাগন্তঃকরণবিশেষশত্তি- 
ভয়োক্তম্; মত্রতু জীবতয়োক্তমিতি বিশেষ; ]॥ ৭৮--৮* 

য়ে দেবী প্রত্যক ঠতন্তপ্ধপে জীবতাবে এই নিখিল জগৎ 
ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে নমস্কার ইতাদি ৭৪1০০ 

[য।] পুর্বং ( মহিষানুর্ুবধকালে) দিনেনু (গ্রতিদিনম্) অভীষ্টস-শ্রয়াৎ 
('আভিমত,লাভাদ্ধেতোঃ) হরৈঃ (দদবখৈ) সহ) হবরেন্েণ সততা তথা 
সোবভচ, সাম্প্রতম্ (ইদানীম্) উদ্ধতদৈতাতাপিতৈঃ শেস্তাদিভিন্তাপিতৈ2) 
অস্মাভি; (হরৈঃ) য|। নমসাতে (সেব্যতে), যাচ ঈশা ( ম্বামিনী ) 

ভক্তিবিনসুণ্তিভিঃ [ অস্মাডিঃ ] স্বতা[ সতী ] তৎ্ক্ষণমেব (ম্মৃতিকালে খব) 
০7 শি শিশিনি শশা শাকগাপিপিপপপীসিক পি শা আপে 

সং 'চিত্রিবপেণ” ইতি ব। রা | + 'অভীঃসংশরয়। ই ইতি কচিৎ। 
£ “সরেত্শদিনেশসেবিত” ইতি সভ্য; পাঠ:। 



২০৬ দেবী-মাহাত্য 

যা সান্প্রতঞ্ণোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ- 
রস্মাভিরীশাচ সুরৈর্নমস্তাতে । 

যা চ স্মৃতা তত্ক্ষণমেব হস্তি নঃ 
সব্বাপদে ভক্তিবিনভ্র-মৃত্তিভিঃ ॥৮২ 

খধষিরুবাচ ॥ ৮৩ 

এবং স্তবাদিযুক্তানাং* দেবাঁনাং তত্র পার্বতী । 
স্নাতুমভ্যাষযৌ তোয়ে জাহ্ব্যা নুপনন্দন ॥৮৪ 

নঃ( অন্মাকং ) সর্বাপদ; হন্তি [যদ্বা সব:1 আপদ্ যেভাস্তে সবধপদঃ 
শত্রবস্তান্ হস্তি ]), শুভহেতুঃ (মঙগলকারণং ) স। ঈশ্বরী নঃ ( অন্মাকং) 
[ যানি] শুভানি [ তানি] ভদ্রাণি ( অবিদ্বানি অথব| অতিশগ়িতশুভানি ) 
করোতু (জনয়তু), আপদশ্চ (বিরোধিজনিতদুঃখাঁনি চ) অভিহত্ক /৮১- ৮২ 

পূর্বে (মহিষান্ুর-বধকালে) অভীষ্টলাতার্থ প্রতাহ দেবগণ 
সহ দেবেন্দ্র বাহার স্তব ও সেবা করিয়াছেন, অধুনা [শুস্তাদি] 
প্রচ দৈত্যগণের প্রতাপে সম্তাপিত আমর! ধাহাকে পৃজা 
করিতেছি; তক্তি-বিনম্মৃত্তি হইয়া স্মরণমান্র ঘিনি সমস্ত 
আপদ (খা রিপুকুল) বধ করেন, সেই মঙ্গলময়ী ঈশ্বরী 
আমাদের মঙ্গলবিধান এবং আপদ বিনষ্ট করুন ॥ ৮১--৮২ 

খধিঃ উবাচ 1৮৩] হে নৃপনন্দ7 (নুর) তত্র ( হিমগিরোৌ ) এবং 
( উল্রীত) ) স্তবাদিধুকতানাং (স্তবাদৌ তৎপরাণাং) দেবানাং [ পুরত:] 

“এবং স্তবাভিযুক্ানাম্* ইতি চ কচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে- পঞ্চমমাহাত্ম্যম্ ২০৭ 

সাহত্রবীৎ তান্ সুরান্ সুব্রর্বন্টিঃ স্তয়তেহত্র কা। 
শরীরকোশতশ্াস্তাঃ সমুদ্ভুতাই ্রবীচ্ছিবা (৮৫ 

( অথবা দেবানামিত্যত্র সপ্মার্খে হী, এবং সুবাদিঘুকেগু, দেবেবু সংস্ 
ইত্যর্থঃ) পার্বতী (দেবী গৌরী) জাহবাঃ (গঙ্গায়াঃ) তোরে স্বাতুম্ 
( গলক্ীড়াং কর্ত,মিব ) অভ্যাযমৌ ( দেবানীমগ্রভোংভ্যাগমৎ )॥ ৮৪ 

খষি কহিলেন ॥৮৩| ছে নৃপনন্দন, তথায় এইরূপে 
দেবগণ স্তবে তন্মঘ্ হইয়া গেলে, পার্বতী জাহুবী-জ্লে 
লানব্যপদেশে দেবগণের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮৪ 

সা হু; (হ্থন্দরী) তান্ সরান (দেবান্) অব্রবীৎ_ভবস্তিঃ 

অত্র কা স্তয়তে? [যতো মদগ্য। ন কাপ্যন্তি স্তত্যর্াী]; [ ততোহপি 
অজানমেব দু 1 অস্থা; ( পাব্বহাঃ) শরীরকোশতঃ (রানে কোশঃ 
রতৌধরূপন্ত্াৎ ) [ কোধপদোপাদানাত্তচ্ছরীরস্ত লোকোৎপত্তিঘোগ্যত৷ 
হুচিতা ] নমুদ্তৃত। ( সন্বপ্রধানাংশেন আবিভূতা।) [অতঃ] শিবা [সর্বমঙ্গল| 

আগ্কাশক্তিঃ ) অব্রবীৎ ॥ ৮৫ * 

৯. অন শিবপুরাণে ডা, চ কথানুনদ্ধেয-_“দৈতো) শুত্ত- 
নিশুস্তাখো। ভ্রাতরৌ সন্বভুবডুঃ।  তাভ্যাং তপোবলালন্ধং ব্রহ্গণঃ 
পরমেষ্ঠিন;ঃ। অবধ্যস্ব তি পুরুষৈরথিলৈরপি। অযোনিজ। 
তু ঝা কন্ঠ। স্ত্রাঙ্গাকাশসমুস্তবা। অজাতপুংস্পর্শরতিরবিলভ্ঘাপরব্রম| | 
তয় তু ন্মে বধঃ সংখ্যে তন্তাং কামাভিহূতয়োঃ। ইতি চাভ্যথিতো ক্রহ্ষ। 
তাভ্যাং প্রাহ তথান্তিতি॥” ততস্তাভ্যাং বলদৃপ্তাভ্যামুপদ্রতে জগতি-_ 
'তক্োর্লয়ায় দেবেশং ব্র্ম। প্রাধিতবান্ শিবম্। নিশুতশুস্তয়োহ্্ীং 
দ্েবেভ্। দাতুমর্থমি ॥” ধাত্র। এবমভিহিতেন দেবদেবেন কদাচিৎ 
কাঁলীতি নর্মোক্তা। মন্বোধিত| পার্বতী-'তু়লী চ তবাপ্রীতিরগৌরফি'ত 



২০৮ দেবী-মাহাত্মা 

স্তোত্রং মমৈতৎ  ক্রিয়তে শুস্তদৈত্যনিরাকৃতৈঃ 
দেবৈঃ সমেতৈ* সমরে নিশুস্তেন পরাজিতৈঃ ॥৮৬ 
সেই ম্ুন্দরী [সমবেত] দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

তোমরা এখানে কাহাকে স্তব করিতেছ? [তাহারা উত্তর না 
দিতেই] তাহার শরীর কোশ হইতে [ স্বত্ব প্রধানাংশসম্ভবা ] 
শিবা (আগ্াশক্তি) আবিভূতা হইয়। উত্তর করিলেন ॥ ৮৫ 

সমরে (যুদ্ধে) নিশুস্তেন পরাজিত: ( অভিভ্তৈঃ ) শুস্তদৈত্যনিরা- 
কৃতৈ: (শুস্থাহরেণ বর্গাৎ প্রশ্াদিষ্টে;) সমেতৈঃ (মিলিহৈঃ) দেবৈ: 
[ সর্বদেবতেজোমযা; শিবায়া; |] এতৎ মম স্তোত্রং ক্রিয়তে ॥ ৮৬ 

মুদ্ধে নিশুপ্তকর্তৃক পরাজিত এবং শুস্তকর্তৃক বিতাড়িত 
দেবগণ সমবেত হইয়1”"আমারই এই স্তব করিতেছেন ॥ ৮৬ 

মে বপুঃ। ত্রীড়োক্তিরপি ঝালীতি ঘটেত কথনমথ| 0” ইত্যাদি কমুত্ | 
নিতরাং কুদ্ধা যথাকথঞ্চিৎ সমাহিভাপি শ্বরীয়-নীলকোশ-শিরসনে- 
ছয় তেনানুমত। গৌওমাশ্রমং গা সথহীত্রং তপন্তগু। রজোগুণাধিকাঁৎ 
্রচ্মণঃ গৌররূপং তিত্রাণ। 'ভুজজীকথুকমিব বৃ্ণকোশমুৎহজ্য গৌরীতি 
প্রনিদ্ধিং পাপ। উৎসষ্টাচচি কোশাদতিহম্মরা ঘনাভ্তবিলসচ্ছীতাংশু- 
তুলাপ্রভ। কাঁচিৎ পার্বত্য বিভুতিরের নীলবর্ণা কম্ঘক1 গ্রাদুর্ঘভৃব । 
দেয়ং পার্বাতা। সহৈব সঞ্চরন্তী প্রত্যুন্তরমাহ। নতু সাম্্রভমেব প্রাদুৃতি| 
ইতি মন্তব্য|” “সা তু মারাস্মিকা শক্তিধোগনিগ্রা হরেঃ শ্মতাঃ ইতি 
চান্তত্র অনুসঙ্ধোমস্ )। 

* সমন্তৈরিতি বা! পাঠঃ। 

সং শি 



উত্তমচরিত্রে- পঞ্চমমাহ।আমম ২০৯ 

শরীরকোশাদ্ যত্তস্যাঃ পার্বত্য নিঃস্তান্থিকা | 
কৌশিকীতি সমস্তেযু ততো লোকেবু শ্লীয়তে ॥ ৮৭ 
যং। য্লাৎ ) তন্তাঃ পার্ধীত)া; শরীরকোযাৎ অন্থিক। নিঃহত| (প্রাছু- 

কৃত্ঠা) ততঃ ( তম্মাৎ ) সমপ্ডেদু লোকেবু | সা) কৌশিকী ইতি ৬৮৮ 
(উচাতে) [ পার্ধান্যা; শরীরকোশত; নিঃস্থতী স্ভী শিবা কৌশিকীবি 
প্রপ্যার়তে ইত্যর্থ;, কোশছে। নির্মাৎ কৌশিকী। ১৬ 
তমঃপ্রধানশিবশক্তিত্বাচ্চ অহা বৃষাবর্ণস্থম্ | ॥ ৮৭ * 

সেই পার্বতীর দেহ-কোধ হইতে নির্গতা হইলেন বলিয়া 
অন্বিকা সমস্ত লোকে কৌশিকী নামে পরসিদ্ধা হইলেন ॥৮৭ 
শি শিসপী আস পপ “সপ ্ সপ পপ জলা পদ পাশা সপ পিপাসা পপ শী ঠা 

ক অত্র লন্লীতন্ত্রমপি রবাম্_ .ভামসে ত্বপ্তরে শত্র মহাবিষ্থাং 
বিধায় সা গৌরীদেহাৎ সমুষ্ুত। কৌশিকীতি তদাহাহম্। বধায় 
দুষ্টদৈত্যানাং তথ। শুগুনিশুস্তয়োঃ | মদাঘা; শক্তয়ো যাস দেব শ্রেষ্ট- 
শরীরগাঃ ॥ তাস্তান্তদ্রপধারিণ্য; সাহাযা; বিদধুর্মম। তাভিনিহত- 
দৈতোন্দ্র। হবো মে যথ! তথ।। সংজতাজনি তাং নর্বা মদীয়| 
বিপ্লযোহধিলাঃ । অহং নির্জপ্রযী পশ্চাদ্দৈত্টো শুস্তনিশ্ুস্তকৌ ॥ ইতি 
॥ অশ্ঠচ্চ-_ নারায়ণাপ্থতিনাম শুক্তং পরমশোজডনম্। পুরন্দর তদ! 
ৃষ্ট দেবৈরগ্লিপুরোগমৈ:। এষ সন্পূজিতা তন সবলজ্ঞত্বং প্রষচ্ছতি। 
কৌশিকী সর্ধদেবেশ সব্রকামপ্রদ। হাইম্।  উৎপত্তিধুদ্ধবিকান্তিঃ 
স্বতিশ্চেতি পুরাতনী। পঠ/তে ব্রিতয়ং বিপ্রৈধেদবেদাজপারগৈঃ | 
এভামাং পরমা প্রোক্ত। কুটগ্বা সা মহীয়সী । মহালক্ষীম হাভাগ! 
প্রকৃতি পরমেশ্ববী। অমুয্াঃ ম্ততয়ে দৃষ্ট' ব্রন্ধাগ্তৈঃ সকলৈঃ সুরৈ:। 
শমোদেব্যাদিকং দেবীসুক্তং অর্ববফলপ্রদম। ইমাং দেবীং স্তবন্িত)ং 
স্তোত্রেণানেন মামিহই। ক্লেশানতীত্য মকলানৈশ্বধধ্ং মহদগ্শতে ইতি ॥ 



২১০ দেবী-মাহাত্ময 

তস্যাং বিনিগতায়াস্ত কৃষ্ণাইডূৎ সাপি পার্বতী । * 
কালিকেতি সমাখ্যাত৷ হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥ ৮৮ 
ততোইম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং স্ুমনোহরম্।৭" 
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যো শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ৮৯ 
তম্জাং (পরদেবতার়াং) বিনিরগতায়াং (প্রস্থিতায়াং সত্যাং ) বৃষ্ণা 

( কৃষ্ণবর্ণ। )[ য। ] অত্ুৎ সাপি পার্বতী [ এব][ স]চ ] হিমাচল কৃতা শ্রয় 
(হিমবন্নিকেত। ) কালিক1 (কাল্যেব কালিক1; কঃ স্বার্থে) ইন্তি স্ম।- 
থ্যাত| (প্রলিদ্ধ।) & ৮৮ ১ 

সেই পরম দেবতা প্রস্থান করিলে [তদীয় পেহনিঃশ্যতা] 
পার্বতী (কৌশিকী ) কৃষ্কবর্ণা হইলেন এবং কালিকা নামে 
প্রসিদ্ধ! হইয়া, হিমাচলে অবগ্কান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ 

ততঃ শুস্তনিশুস্তষোঃ ভূত্যো ( পার্বচরো ) চণ্ডোমুণ্ডশ প্রং ( প্রবৃষ্টং ) 
সুমনোহরং (সবে দেবা যত্রৈকং ভবস্তি ইতি শ্রুতিলিদ্ধ-সর্ববদেব- 
তাদায্মযবৎ ) রূপং (স্থুলং শুশ্দ্ুং পরঞ্চেতি বিবিধদেবতারপাশ্লেষাৎ 5রম- 
রূপং) বিজ্রাণাস্ (ধাররস্তীম) অস্থিকাং (কালিকাধ্যাং কৌশিকীং) দদর্শ 1৯ 

পাদ পপ আন 

* “তন্তা! বিশির্গত। য| তু বৃষাতৃৎ সাপি পার্বতী" ইতি সাধীয়ান পাঠ;। 
1 মুহনোহরামিতি ব। ধা | 

$ শিবপুরাণ-কালিক-পুরাণাদিমু. কৌশিকীনিগগমনোত্তরং 
পরদেবতায়! গৌরবর্ণ-প্রাপ্ধেঃ পরদেবভাপি কৃদ্ধণ জ'তেতি ব্যাখা 
সর্ব! অনুটিতেব; তথাচ-_“তৎকোশং সহমৌৎস্থজ) গৌরী সা 
সমজার়ত। তৎকোশাদানোৎস্স্ট কৌশিকী নাম নামত; । কালী 
রালানুদপ্রথা। কম্যক! মপদ্যত।” ইতি বাযুদংহিতায়াম্ ॥ 



উত্তমচরিত্রে--পঞ্চমযাহাত্মাম্ ২১১ 

তাভ্যাং শুস্তায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা | * 

কাপ্যান্তে স্ত্রী মহারাজ ভাস্যস্তী হিমাঁচলম্ ॥৯০ 
নৈব ত তাদৃক্ রুচিদ্ধপং ৃষ্টং কেনচিছুত্তমমূ। 
জ্ঞায়তাং কঁপ্যিসৌ দেবী গৃহাতাধ্ণস্থুরেশ্বর ॥৯১ 

অনন্তর শুস্ত নিশুষ্তের ভৃত্য (পার্্চর) চণ্ড এব" মুড পরম 

মনোহররূপধারিশী সেই কৌশিকী দেবীকে দেখিল ॥ ৮৯ 
তাভাং সা ( কৌশিকী) শুস্তায় আখ্যাতা চ হে মহারাজ অতীব 

হুমঘোহর! ( পরমশোভাঢাা) কাপি ( অনির্বাচনীয়। ) স্ত্রী হিমাচলং 
( হিমাপ্রিং ) ভাসয়নী (উন্দপয়ন্তী; স্বয়ং শামা, শ্কামশে!ভাভিঃ অজত্র- 

ভ্রং শোভাঢ।ং হিমাদ্রিং ভাসোভিরামরভ্তীত্যর্থ,) আস্তে (বতে ) 0৯ 

তাহারা উভয়ে শুস্তকে কহিল--মহারাজ! অতি 
মনোহ্রা অনির্ব্চনীয়া কোন রমণী | স্বকীয় অন্থুপম শ্যাম- 
কান্তি-প্রভাষ সুশুত্র শোভাময় ? রা উদ্ভাসিত করিয়া 
অবস্থান করিতেছে 11৯০ 

হে অহরেশবর ( দৈতারাজাধিরাজ ), ভাদৃক্ ( তাদৃশম্) উত্তমং (অতি 
সুনারং ) রূপং ক্ষচিদপি ( কুত্রাপি ) কেনচিৎ নৈব দৃষ্টম্; অলৌ কাপি দেবী 
( দেবন্ত্রী)[ ইতি ] জ্ঞারতাং (অবগম্যতাম্) গৃহাতাঞ্চ ( উপাদীয়তাঁঞ্চ )॥৯১ 

ছে দৈতোশ্বর, তাদৃশ উত্তম রূপ কেহ কোথাও দেখে 
নাই ঃ এ দেবী কে, তাহা জ্ঞাত হউন এবং গ্রহণ করুন 1৯১ 

ক ....*লাতীব হুমনোহরা' ইতি ্বচিৎ। 



২১২ দেবী-মাহাআ্য 

সত্রীরত্রমতিচাব্বঙ্গী গ্যোতয়ন্তী দিশস্তিষা ।' 
সা তু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্্র তাং ভবান্ দরষটমর্হাতি ॥ ৯২ 
যানি রত্রানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো। 
ত্রেলোক্যে তু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে ॥৯২ 
এরাবত্ঃ সমানীতো৷ গজরত্বুং * পুরন্দরাৎ। 
পারিজাততরুশ্চায়ং ততৈবোচৈঃশ্রবা হয়ঃ ॥ ৯৪ 
হে দত্ত স। তুক্ত্রীরত্বঃ (উত্তম। স্ত্রী) অতিচাবঙ্গী (অতিমনোহরাঙ্গী) 

ত্িষ! ( দীপ্ত।) দিশ; গ্যোতয়ন্তী ( অঙ্গকান্তযা ভানয়ন্তী) তিষ্টতি ; ভবান্ 
তাং ভ্রষ্টম্ অর্থতি [ স1 তব দর্শনযোগ]| ইত্যর্থ ]॥ ৯২ 

হে দৈত্যরাজ, সেই পরম লাবণ্যধতী রমণীরত্ব স্বকীয় 
অঙ্গকান্তিতে দশদিক উত্ত/সিত কবিয়। বিরাত্ করিতেছেন; 
আপনি ত্বাহাকে অবলোকন করুন || ৯২ 

হে প্রভে। (রেলোক্েখর ) ব্রেলোক্য গঞ্জাঙ্বাদীনি যাঁদি রত্তানি 
(্বপ্বজাতিশ্রে্ানি ) [যে 5) মণয়ঃ (মহাপঘ্নাদ্যঃ) [সপ্তি] তানি 

সমন্তানি সাশ্তং ( অধূন।) তে (তব) গৃহে ভাণ্তি (শোভছ্ে ) 8৯৩ 
হে প্রভে, ভ্রিলোকে হণ্তী, অশ্ব প্রভৃতি যে সমস্ত রত্ব 

(স্বশ্বজাতিতে শ্রেষ্ঠ ) এবং [ মহাপন্ম।দি ] শ্রেষ্ঠ মণিসমুহ 
বি্ভামান আছে, তৎসমস্থ অধুনা ভগ্দীয় গৃহে শোতা 
গাইতেছে ॥ ৯৩ 

পুরনদরাৎ ( দেবে ঘি) [বঃ ] বরাবতঃ সমানীতঃ [ তৎ | গজরত্ং 
্পেীশীশিশ শিপ ৩ স্পশীশশীিশি শীট শশা শশী কটি 

ঈ গজে। রত্বমিতি ব! পাঠ, | 



উত্তমচরিত্রে-পঞ্চমমাহাত্যম্ ২১৩ 

বিমানং হংসসংযুক্তমেতত ভিষ্ঠতি তেইঙ্গনে | 
রত্ুভৃতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোংভূতম্ ॥ ৯৫ 
নিধিরেষ মহাপদ্পঃ সমানীতো। ধনেশ্বরাৎ। 
কিগীক্ষিনীং দদৌ চান্বিরালাময়লানপন্কজাম্ ॥ ৯৬ 

তখৈব অয়ং | যঃ) পারিজাততরঃ [ তদপি তরুরত্বং 1; তথ| | ইজাদের 
সমানীতঃ ] [ঘঃ] উচ্চৈঃশ্রবা; হয়ন্চ [তদপি অশ্বরত্রং তে গৃহে বর্ততে] ॥ ৭৪ 

ইন্দ্র হইতে আপনি গজরত্ব প্ররাবত, [ বুক্ষরত্ব ] এই 
পারিজাততক এবং [অশ্ববত্র] উচ্চৈশ্রবাঃ আনিয়াছেন ॥ ৪ 

| তব বরদন্যাপি ] বেধনঃ ( বরহ্মাণঃ ) হয হংসসংঘুক্তং রুহভূতং (রত্বত্ব- 
প্রাপ্তং ) বিমানষ্ ( দেবযানম্) আলীৎ, এতুৎ (ভৎ) ইহ আনীতং [ সৎ] 
তে (তব) অঙ্গনে (চহরে) ঠিষ্ঠতি [এতৎ] অন্ভুতম্ ( আশ্চর্নাম্) 0৯৫ 

[আপনার বরদাতা হইলেও] ব্রহ্মার হংসংঘুক্ত, রত্বরূপে 
পরিণত যে বিমান ছিল, তাহ] এখানে আনীত হইয়! আপ- 
নার প্রাঙ্গণে রহিয়াছে! ইহা আশ্চর্য বটে ॥ ৯৫ 

ধনেশ্বরাৎ (কুবেরাৎ ) এষ; মহাপন্নঃ €( মহাপন্ননাম। ) নিধিত সমা- 

নীভঃ ; অ্গিঃ (সমুদ্র) চ [ডুভ্যং] কিপ্ুদ্দিনীং ( অবিণীর্ণাগ'ণ »কেসরাং) 
অগ্নানিপস্কজাং ( অশুঞ্ষকমলাং ) মালাং (মল্যরত্বং ) দদে, ॥ »৬ 

আপনি কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম-নামক শিখি 
আনয়ন করিয়াছেন; সমুদ্রও আপনাকে অবিশীর্ণ অসংখা 
কেশরবিশিষ্ট চিরপ্রফুল্প প্মমাঁলা গ্রদান করিয়াছেন ॥৯৬ 



২১৪ দেবী-যাহাত্মা 

ছত্রং তে বারুণং গেহে কার্চনজ্রাবি তিষ্ঠতি। 
তথায়ং স্তন্দনবরে যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৯৭ 
মৃত্যোরুতক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্রয়া হৃতা । 
পাশঃ সলিলরাজস্ত ভ্রাতুষ্তব পরিগ্রহে ॥ ৯৮ 

কাঞ্চনশ্বাবি ( হ্বর্ণব্ষণশীলং) বাঞ্ণং ( বরুণসন্থন্ধি) ছত্রং ( ছত্ররত্বং ) 
তে (তব) গেহে (গুহ) তিষভি ; তথা প্রজাপতেঃ ( দক্ষম্য ; ন তু ব্রহ্মণঃ 
বেধসে। বিমানমানীতমিতুক্তংপ্রাক্) ফঃ পুর। আসীৎ [সঃ] অর: স্যন্দন- 

বর: (বুদ্ধরধশ্রে:) [তব গৃহে ভিষ্টতীতি শেষ অয়ঞ্চ রিপুণাদজেয়ঃ] 18৯৭ 

বরুণের সর্ব্বদ। স্বর্ণবর্ষণকাগী ছত্ররত্ু এবং যে যুদ্ধরথ 
পূর্বে গ্রজাপতি দক্ষের ছিল? অধুনা | রিপুগণের অজেয় ] 
সেই যুদ্ধরথ আপনকার গৃহে বিরাজমান আছে। 

হে ঈশ (প্রভো), মৃতঃ (যম্গা) [ প্রাণিনামাযুযোহন্তে প্রাণাকর্ষণ" 
কারিণী] উৎ্ত্রাপ্ডিদা নাম শক্তি' তয়! হত ; তব ভ্রাতুঃনিশুস্তন্য পারগ্রহে 
( সন্ধনি ঘদ্ব1! পরিগৃহাতেহনেনেতি পরিগ্রহে। হন্তগুম্মিন) সলিলরাজস্য 

( বরুণস্য ) পাশ; |ত৭1] অন্বিজাতাঃ (সমু্রভনাঃ) সমন্তা; রত্রজাতরশ্চ 

| সন্ভি ], বহ্ছিঃ অপি তুভ)ম অগ্সিশৌচে ( অগ্নিরে শৌচং নৈর্দুল্যকরণং 
যয়োস্তে ; কষ্পবৃক্ষোপকলিতম্ অগ্নিনিক্ষেপেণ বিমলাত্মকং বাসোধুগ্াম 
অগ্নিশৌ5মাহুঃ) বানসী (অন্তরীয়োত্তরীয়ে দ্বে বস্ত্রে) চ দদৌ | ৯৮1৯৭ 

হে প্রতে!, আপনি যমের উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি হরণ 
করিয়াছেন [ইহা জীবগণের আম্ঃশেষে প্রাণ আকর্ষণ 
করিয়] থাকে 1); জলাধিপতি বরুণের পাশ এবং সমুদ্রজাত 



উত্তমচরিজরে- পঞ্চমমাহাত্যুম্ ২১৫ 

নিশুভ্তস্তাক্ধিজাতাশ্চ সমত্তা রত্রজাতয়ঃ | 
বছিরপি দদৌ তৃভ্যমগ্রিশৌচে চ বাসসী । ৯৯ & 
এবং দেত্যেন্দ্র রত্রানি সমস্তান্হৃতানি তে। 
ত্রীরত্রমেযা কল্যাণী ত্বয়া কম্মান্ন গৃহাতে ॥ ১০০ 

থযিরুবাচ ॥ ১০১ 

নিশম্যেতি বচঃ শু; স তদা চমুণ্যয়োঃ | 
প্রেষয়ামাস সন তং দেব্যা মহাস্থরম্ ৭" ॥ ১০২ 

সর্ববিধ রত্বু, আপনকার ভ্রাতা নিশুন্তের করতলগত। 
পাবকও আপনাকে এনপ বন্ত্রগল প্রদান করিয়াছেন, যাহা 
অগ্নি্ধার! নির্মলীকৃত হইয়া থাকে | ৯৮-- ৯৪ 

হে দৈত্যেন্দ (দৈত্যপতে), এবং (উতক্তপ্রকারেপ ) সমস্তানি রত্তানি তে 
(তৃভ্যম্) আধগ্তানি (উপহার'কৃতানি ) [দেবৈরিতি শেষ; অথবা তে 
(যুবাঁভ।1ং), ত্রাতুরপি অভিন্নাচরিতত্বাদেকত্বম্] আহ্বহানি ( দেবেভ্য 
আচ্ছিগ্ভ গৃহীতানি) ; এষা কল্যাণ ( শুভলক্ষণা ) স্ত্রীরত্বং তয়! কম্মাৎ ন 
গৃহাতে [ সব্ধরত্ুভোগিনস্তব তৎপরিত্যাগস্যান্ভাদিতি ভাব )॥ ১** 

হে দৈত্যরাজ, এইরূপে আপন [ দেবতাগণের নিকট 
হইতে ] সমুদয় রত্ব আহরণ করিয়াছেন ; শুভলক্ষণবিশিষ্ট 
এই স্ত্রীরত্ব আপনি গ্রহণ করিতেছেন না কেন ? ১০০ 

খাধিঃ উবাচ 1১*১॥ সঃ শুস্তঃ তদ! চও্মুগয়ো? ইতি (প্রাত্তং) 

* বহিশ্চাগীতি? । 'অগ্নিশৌচে' বাসমী ইতি পাঠৌ। ? মহান: ইডতি। 



২১৬ দেবী মাহাত্ম্য 

ইতি চেতি চ বক্তব্য! সা গন্ধা বচনাম্মম। 
যথা চাভ্যেতি সংগ্রীত্যা তথা কার্যং ত্বয়া লঘু ॥১০৩ 
স তত্র গন্বা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেইতিশোভনে । 
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ+ শ্রক্ষং মধুরয়া গিরা ॥১০৪ 

বচঃ (বাক্যং ) নিশমা ( শ্রত্বা ) হুগ্রীবং ( সুগ্রীবনামানং ) মহাহরং দেব্যাঃ 
( দেবীমুদ্দিগ্ ) দৃ্ং প্রেষয়ামাস (প্রস্থাপয়ামান ) ॥ ১০২ 

খষি কহিলেন ॥ ১০১॥ শুস্ত তৎকালে চগুযুখ্ডের এই 
সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীবনাষক মহাম্্রকে দেনীর 
উদ্দোশ্ে দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১০২ 

[ হে ন্ুগ্রীব, তয়! ] গা মম বচলাৎ ইতিচ ইতিচ ( ময় যদ্যদ্ুচাতে 
তত্তৎ) স| (দেবী) বক্তব্যা (সামা! কথনীয়। ); ষথাচ [সা] সংশ্রীতা। 
( প্রণয়েন ) লঘু (শীন্বং ) অভ্ঞোতি (মথনকাশমায়াতি ) তথ| ( তাদুক্) 
বয়! কার্যযং ( বিধেয়ম্) 1 [ এভাবন শুশ্তনিশস্তয়োঃ রজোগুণবত্ধং সুচিতীত 

অতএব তদ্বধার্গং সন্তগুণপ্রধাসোহয়মবতার ইতি বোধাম্ 10১৯৩ 

হে ্ুৃগ্রীব, তুমি গিয়া আমার আদেশে, সেই দেবীকে 
এই এই কথা শট এবং যাহাতে সং প্রীতি তপু্ক তিনি শীত 
আসেন, তাহা করিবে [ ইহাতে শুস্তের রজোগুণ সুচিত 
হইল ) অতএব তদ্বধার্থ দেবীর সন্বগুণময় এই অবতার । 

স। দেবী ( কৌশিকী যত্র অভিশোভনে ( আিমনোহরে ) শেলোদেশে 
(হিমাচলদ্য অংশবিশেষে ) জানতে সঃ; ; (দূত) তত: (শুস্তরকাশাৎ) তত্র 

+. “তা দেবীং ততঃ প্রাহ' ইতি বা পাঠ। 



উত্তমচরিব্রে--পঞ্চমমা হাত্ম্যম ২১৭ 

দূত উবাচ ॥২০৫ 

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুস্তব্েলোক্যে পরমেশ্বরঃ & 
দুতোইহং প্রেষিতস্তেন তংসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬ 

' অব্যাহতাঙ্ঞঃ সবর্বান্ত্ যঃ সদা দেবযোনিযু। 
নিজ্জিতাঁখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শুণুষ তত ॥ ১০৭ 

(পারত-প্রদেশে) গহা হক্ষং ( অনুতৎকটং বিনধ-সঙ্গ তম্ বঘ! তথা) 
মধুর! ( কোমলঘা ) শির! (বাঁ) তাং ( দেবীং) প্রাহ॥ ১০৪ 

যে পরম রমণীয় অধিত্যকায় সেই দেখী অবস্থান করিতে 
ছিলেন, দূত তথায় গমন করিয়া কোমল-তারে (ধীরে ধীরে) 
মধুর বাক্যে তাহাকে কহিতে লাগিল ॥ ১০৪ 

দুতঃ উবাচ 0১১৪1 হে দেবি, দৈত্যেশ্বরঃ ( নৈতারাজাধিরাজঃ ) শুস্তঃ 
রৈলোক্যে পরমেশ্বর; (ভ্রিভুবনে একাধিগতিঃ) ১ অইং তেন প্রেষিতঃ 
( প্রেরিত; ) দুভঃ [ অতঃ সর্ধ্ধ। ক্ষমার: “দুতোক্তং মদস্দ্বাপি শ্রত। 
বশর্ষ)ং হিতাহিতম্। পুভে| নহি শিহন্তব্য ইতি নীতিবিদেো। বিঃ ॥”]) 
ইহ স্বৎমকাশম্ (তব মমীপম্) আগত ॥ ১*৬ 

দূত কহিল ॥১০৫॥ হে দেবি, দৈত্যরাজ শুস্ত ব্রিতৃবনের 
একাধিপতি ; আমি তাহার গ্রেরিত দুতঃ [তধীয় আদেশে] 
এখানে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ১০৬ 
যঃ সদ! সর্ববাস্থ দেবযোনিষু ( দেবতা ; দবাশ্ তে জগব্যোনয়শ্যে 

* ত্রিলোক্যপরমেশ্বরঃ ইতি চিৎ । _ ব্ৈলোকাপশ্চ ব্রৈলোক্যা 

ধিপশ্চ তথ! রমেশ্বরশ্চ লক্গমীবাংশ্চ ইত্যর্থ। 



২১৮ দেবী-মাহাজ্ে 

মম ত্রেলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ। 
যজ্জভাগানহং সব্বান্ুপাশ্মামি পৃথক্ পৃথক ॥ ১০৮ 

ত্রেলোক্যে বররত্রানিক্* মম বন্থান্যশেষতঃ | 
তথেব গজরত্ৰানি হত্া দেবেন্দ্রবাহনম্ ॥ ১০৯৭ 

তার্থাৎ) অবাহতাজ্ঞঃ € অপ্রতিহতশাসন;) নিক্জিত।খিলদৈতারিও 
( নিঞ্জিতসর্্দেবগণঃ ) সঃ (শুস্ত£) যৎ আহ, তৎ শুণুধ ( শুধু )॥ ১*৭ 

নিখিল দেবগণে ধাহার আন্তঞা অব্যাহত অথাৎ দেবগণ 
ধাহার আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিতে পারেন না, সর্বদেব-বিজেতা 
সেই শুস্ত যাহ! বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১০৭ 

অখিলং ব্রৈলোক্যং (সর্বং জগৎ) মম; দেবা; মম বশানুগাঃ (আয়ন্াঃ 

অনুগাশ্চ ) ) অন্থং [একোপি ইত্রাদিরপোপাধি-ভেদেন | পৃথক পৃথক 
সর্ব্ধান্ বঙ্জভাগান্ ( আহুতিবগান্ ) উপাশ্রামি (উপভুপ্রে )॥ ১৮ 

এই নিখিল ট্রলোক্য আমারই; দেবগণ আমার 
আজ্ঞানুবত্তী ; একমাত্র আমিই ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে 
প্রদত্ত] সমুদয় বজ্তঞভাগ পৃথক পৃথক ভোগ করিতেছি ॥ ১০৮ 

ত্রেলো!ক্যে [যানি] বররত্বানি (শ্রেষ্ঠরত্বানি) [তানি] ৩খৈৰ 
[ নানাদিগেেশপ্রসিদ্ধানি | গজরক্রাদি ( গজশ্রেক্ঠ। ইতার্থং) অশেষতঃ 
(খাকল্যেন ) মম বস্থানি ; অমরৈঃ ( দেবৈঃ ) ্ষীরোদমথনোদ্ভূতং (ক্ষীর- 
পার স্পা আস এ ২৮০ শামা ৮ টি 

ক্ষ 'বৈলোক্যবররত্বানি' ইতি কাত্যায়নী-তন্ত্োস্ত; পাঠঃ। 

1 'তথৈব গজরত্বঞ্চ হাতং দেবেন্দ্রবাহনম' ইতি হুগমঃ পাঠ । 



উত্তমচরিত্রে--পঞ্চমমাহাত্ম্যম্ ২১৯ 

ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমস্বরত্বং মমামরৈঃ | 
উচ্চৈঃশ্রবস-সংজ্ং তং প্রণিপত্য সমর্পিতিম্ ॥ ১১০ 
যানি চান্তানি দেবেষু গন্ধবের্বষ,রগেষু চ। 
'রত্রভৃতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥ ১১১ 

সমুদ্রমন্থনসন্ভুতম্) দেবেক্বাহনম্ উচ্চে১এবসসংজ্ঞং (উচ্চুখবাঃ ইতি" 
নামানম্ উচ্চেঃশ্রবমেতাত্র অকার আন) তৎ (প্রসিদ্ধং ) অশ্বরত্রং হাতা 

(ইন্দ্রাদবলাৎকারেণ গৃহীত; মদ্ভহৈরমবৈরিতি শেষ) প্রণিগত্য 
(শ্রহ্ণপরাধুখম্প প্রণিপাতেন মামনুনীয়) মম [সম্বন্ধে] সমপিতম্ 
[ অভ অইনেব দর্বববিভুতাম্পদমিতি ভাবঃ ]8 ১৯১১০ 

ঝিভুবনের শ্রেষ্ট বত্ররাজি এবং [ নানাদিগৃদেশ প্রসিদ্ধ ] 
গজরত্বসমূহ, সমস্তই আমার করতলগত ) [ মদ্ভয়ে ভীত ] 
দেবগণ ক্ষীরোদমন্থনে উদ্ভূত ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈশ্রব! নামক 
সেই'প্রসিদ্ধ অশ্বরত্র [ইন্দ্রের নিকট হইতে কাড়িয়া আনিয়া] 
আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক অর্পণ করিয়াছেন ॥ ১০৯--১১০ 

হে শোভনে, (হৃতনু) দেবেধু (ইন্তাদিধু ) গন্ধাবেণ্যু ( বিশববস্থাদিব) 
উরগেনু চ (বাহকিপ্রভৃতিযু) যানি [রত্রানি] [জন্তি] অগ্তানি চ 

যানি রত্বৃভৃতানি (রত্বখম্ উৎকৃষ্টত্বং প্রাপ্তানি ) ভূতানি (বুনি) [ সন্তি ] 
তানি [ সর্বাণি ] ময়ি ( দৈত্যা ধিপতে শুস্তে ) এব [ সন্তি 18১১১ 

হে সুন্দরি, দেবগণে, গন্ধর্বগণে এবং সর্পগণে অন্তান্ত ষে 
সকল রত্ব আছে, তৎ্সমস্ত আমারই অধিকৃত ॥ ১১১ 



২২০ দেবী-মাহাত্থ্ম্ 

স্ীরত্বভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্। 
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্রভূজো বয়ম্ ॥ ১১২ 

মাং বা মমানুজং বাপি নিশুভ্তমুরুবিক্রমমূ্। 

ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্ুভূতাসি বৈ যতঃ ॥ ১১৩ 

হে দেবি,লোকে (ভুবনে) বয়ং ত্বাং স্ত্রীরত্বভৃতাং মন্তামহে ; জ। 
(শ্ীরত্বভৃত! ) ত্বম্ অন্মান্ উপাগচ্ছ (প্রাপ্রহি)7 যতং বয়ং নতুভুজঃ 
( রতুভোগারহ! রাজান ইতি যাবং) | ঘছুক্তম্_্বরাষ্ট্রমন্ততে! এক্ষত্যন্থাদীয়ং 

ক্ষিণোতি চ। বদ্ধেতোপায়বান্ দিত্যং রইহারী চ পাথিবঃ ]॥ ১১২ 

ছে দেবি, আমি তোমাকে ব্রিলোকের মধ্যে স্্রীরতু 
বলিয়া মনে করি, তুমি আমার অধিকারে আইস) যেহেতু 
আমরা [রাজা ; অতএব ]রত্ব হোগ করিবার যোগ্য ॥ ১১২ 

হে চঞ্চলাপাঙ্ছি লোলনেত্রে বরারোহে) [ত] সং রত্বভৃত। (সৌন্দধ্যেণ 

উৎকৃষ্টতাং প্রাপ্ত) অলি [ অতঃং] বৈ (তামনুনয়ামীতি ভাবঃ) মাং বা 
মমানুজম্ উঞবিএ্রমং (উর মহান্ বিক্রমো! যস্ত তং বিভ্রমাতিশয়ভাঁজ- 
মিত্যর্থং ) নিশুস্তং বাপি ভঙ্গ (আয়), [ত্বং হি রত্বং, রঞ$ভাজশ্চ রাজান 
এব বয়ং, নান্ঠঃ ; তশ্মাৎ ত্মন্মানেব ভজ, নান্থমিত্যভি প্রাঃ 1 ॥ ১১৩ 

অয়ি চঞ্চলাক্ষি, আমাকে অথবা আমার অনুজ মহাবিক্রম 
নিশুস্তকে ভজনা কর? যেছেতু তুমি রত্বভৃতা। [রাজারাই বদ্ধ- 
ভোগাহ্ ) অতএব তুমি আমাদের অন্যতরের তোগ্যা ॥ ১১৩ 
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প্রমৈশ্বধ্যমতূলং প্রাপ্সসে মণ্পরিগ্রহাৎ । 
এতদ্ বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মতপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥ ১১৪ 

খষিরুবাচ ॥ ১১৫ 

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ঠীরান্তুঃশ্মিতা জগৌ। 
দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধাধ্যতে জগ ॥ ১১৬ 
মৎপরিগ্রহাৎ (মম পরিগ্রহাৎ পত্রীত্েন শ্বাকারাৎ ) অতুলং (অনুপমস্) 

পরমৈর্যযং (পরমেযু শেঠেতু এঙ্বর্য)ং গ্রামিতম্ অথব! পরমং শ্রে্ম্ এশ্বর্যাম্ 
ঈশ্বরতৃম্) পাপ্স)মে (প্রাপ্লাসি ) 7 বুদ্ধ! (আম্মন। ) এতৎ বমালোচ্য 

( বিচার্ধ্য) মৎপরিশ্রহতাং ( মৎপত্ুভাবং ) ব্রঙ্গ (প্রাপ্ন,হি) ॥ ১১৪ 

আমার পত্বীত্ব স্বীকার করিলে. তুমি অতুলনীয় পর- 
মৈশ্বরধ্য প্রাপ্ত হইবে) বুদ্ধি দ্বারা ইহা বিশেষনূপে পর্য্যা- 
লোনা করিয়া তুমি আমার পত্বীত্ব স্বীকার কর ॥ ১১৪ 

খধিঃ উবাচ & ১১৫॥ যয়। (দেব]1) ইদং জগৎ ধার্দ্যতে স| দুর্গা 
( চুঃখপ্রাপা। দুজেঘ়া। ইতি যাবৎ) ভগবতী ( অচিগ্তামাছাস্না। ) ভর 

( মঙ্গলরূপ! ) দেবী ইতি [ শুস্তেন দূতদ্বারা] উক্ত (অভিহিত! সতী) 
তদ| গন্তীর! ( গুঢ়াভিপ্রায়। ) [ দৈত্যান্ হন্তকাম, অতএব] অন্তঃ্মিত। 
( অন্ত: শ্িচং যন্তাঃ স।) ) [ দুরায্মাসৌ শুন: মাং প্রতি ইথমাহেতি মোৎ 
প্রাসমস্তঃপস্তি তহাস! তং হস্তমনাঃ সতী ] জগৌ (দুতং প্রত্যুবাচ ১৫১১৬ 

খষি কহিলেন ॥ ১১৫ ॥ হুজ্ঞেয়স্বরূপা, অচিস্ত্যমহিম। 
মঙ্গলময়ী, জগস্ধাত্রী সেই দেবী ( কৌশিকী ) [ দৃতমুখে 
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দেবুাুবাচ 1১১৭ 

সত্যমুক্তং তব নাত্র মিথ্যা কিঞ্িৎ ত্বয়োদিতম্ । 
ব্রিলোক্যাধিপতিঃ শুস্তো নিশুস্তশ্চাপি তাদৃশঃ ॥১:৮ 
কিস্তত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্য। তৎ ক্রিয়তে কথম্। 
শীয়তামল্পবুদ্ধিস্থাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥*%১১৯ 

[শুস্ত কতৃক) এইরূপ অভিহিতাঁ হইয় গম্ভীর হইলেন এবং 
মনে মনে হাম্ত করিতে করিতে উত্তর করিলেন ॥ ১১৬ 

দেবী উবাচ ॥ ১১৭ | ত্বয়। সতাম্ উত্তম) অত্র (শুস্তনি "ম্তবিষল়্ে ) 

ত্বয়। কিঞিৎ | অপি ] মিথ্যা ন উদ্দিতম্ (উত্তম); শুভ: ভ্রেলোন্ন্যাধি- 
পতিঃ ত্রিভুবনেস্বরঃ) নি শুস্তশ্ঠ অপি তাদৃশঃ (তগ,লা এক) [গু়ার্থস্ত- তয় 
অত্র শুস্তনিশম্তবিষয়ে ব্রৈেলোক্যাধিপতিরিতি মিথ্যা উক্তম্; কিঞ্চিদিপি 
সত্যং নোক্তম্ঃ কৈলোকামধ্যাং ময়ি অগ্তিতায়াং ক্থং 
ত্রেলোক্যাধিপ(তত্বং তন্তেতাভি প্রায়: ] ॥ ১১৮ 

দেবী ক হলেন ॥ ১১৭ ॥ তুমি সত্য বলিয়াছ, এ দর্ন্ধে 
কিছুই মিথ্যা বল নাই; শুস্ত ত্রে-লাক্যাধিপতি এবং নিশুস্তও 
তৎসদৃশ॥ [ গুঢার্থ-শুস্ত ও নিশুস্ত যে ত্রিলোক্যাধিপতি 
এদ্বন্ধে তুমি মিথ্যাই বলিয়াছ--কিছুই সত্য বল নাই। 
আমি ৫র৫লোক্যময়ী) স্থতরাং গ্ামি অপরাজিতা থাকিতে 
উহারা ত্লোক্যাধিপতি কিসে ? ॥ ১১৮ 

কিন্ত অত্র ( পরিগ্রহত।-বিষয়ে 91 ময়] যৎ প্রতিজ্ঞাতং (স্গ্িতং ) 
নী পপি পপ সী ৭ পাপা পাপা াপ্পাপপাপাত্স শিস শসা ৮ াপ্পস্ট এ পি শী পিল পন স্পা 

%ঃ 'কৃত| ময়া' ইতি ব। পাঠ। 
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যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। 
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভধিষ্যতি ॥১২০ 

তদাগচ্ছতু শুস্তোহত্র নিশুস্তো বা মহানুরঃ | 
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃ্থাতু মে লঘু ॥১২১ 

তৎ কথং মিথা। বিখতে ? অজ্বুদ্ধিতাৎ ( বাঁলহীলভচাপল্যৎ) [ ময়। ] পুর! 
(প্রাক) যাঁ গরতিজ। কৃত! [ সা ] শযভাম্ ( আকর্ণ/তাম্)॥ ১১৯ 

কিন্ত এই বিষয়ে আমি পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
এক্ষণে.তাহা কিরূপে মিথ্যা করি? অঙঈীবুদ্ধিবশতঃ পূর্বে 
আমি যে প্রতিষ্ু। করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১১৯ 

যঃ মাং সংগ্রামে ( রণে ) জয়তি (অন্চিডবতি ) [ সংগ্রামাভিরিক্কেনাপি 

গ্রকারেণ ] যঃ মে (মম) দর্পং (বলবন্তাভিমাণং) ব্যাপোহতি (দুরীকরোতি) 

যশ লেকে (জগতি ) মে প্রতিবলঃ ( সমসামর্থা; ) সং মে ভর্তা । স্বামী) 
ভবিক্মতি[ তাঁদৃশণচ তধজ্ঞঃ পরশিব এব মন্তর্ডেতি গুঢ় আশয়ঃ 18 ১২, 

যিনি আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার 
দর্প চু করিবেন কিংবা জগতে যিনি আমার তুলা-বলশালী, 
তিপিই [গুঢ় অভিপ্রায় _-তত্বজ্জছপরমশিবই]আম!র শ্বামী॥ ১২০ 

তৎ (তম্মাৎ ) মহাহরঃ শুভ; নিশুপ্ডে। ব। অত্র (মজ্জয়ে সাধধিতব্যে 
বিষয়ে) আগচ্ছতু ( আয়াতু ) চিরেণ (বিলম্বেন) কিম? মাং জিত্বা 
( অভিভূয় ) লঘু ( শীপ্বং ) মে পাণিং গৃষ্টাতু ( শ্বীকরোতু ) [ মদ্দত্তচপেটাং 
দ্বীকরোতু ইতি ধ্বনিঃ। লঘু-পদ্দেন চ হমনোৎকঠতিশয়ধ্বনিঃ 18১২১ 
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দূত উধাঁচ ॥ ১২২ 

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ভ্রহি মমা গ্রাতঃ | 
ত্রেলোক্যে কঃ পুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুস্তনিশ্ুস্তয়োঃ ॥১২৩ 
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্বেব দেবা ন বৈ যুধি। 
তিষ্টন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী মেকিকা ॥১২৪ 

অতএব মহান্ত্রর শুস্ত অথব। নিশস্ত [মতপরাজয়সাধনপ] 
এখানে আনুন বিলম্ষে প্রয়োজন কি? শীপ্রই আমাকে 
পরাজিত করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করুন। ( গুঢ় অর্থ--. 
মতপ্রদত্ত চপেটাঘাত গ্রহণ করুন )।| ১২১ 

দুর্তঃ উবাচ ॥ ১২২ ॥ দেবি ত্বম অবলিপ্ত! (গর্ষেপ বিবেকহীন| ) অনি 
[ “যে। মাং জয়তি সংগ্রামে” “তদাযচ্ছতু শুস্তোহত্র" ইত্যাদি যদবোঁচঃ ] 
মহাগ্রত; এবং মা বহি; তরৈলোক্যে শুস্তনিতরস্তয়োঃ অগ্রে [ যোদ্ধ কাম? | 
পুমান্! অপি | কঃ তিঠেথ [ অবল! ত্বং যোংস্থসে ইতি কা বার্তা] ॥ ১২৩. 

দুত কহিল ॥ ১২২ ॥ হে দেবি, ভুমি গর্বে বিবেকছীন। 
হইয়াছ ; আমার সম্মূথে এরূপ কথা বলিও না; ত্রিভুবনে 
এমন পুরুবই বা কে আছে [ষে ঘুদ্ধার্থী হইয়1] শুস্ত-নিশুস্তের 
সম্মুখে তিঠিতে পারে ? [ তুমিত স্ত্রীলোক ]॥ ১২৩ 

হে দেবি [ ক। কথ! শুশ্তনিশুস্তয়ো; ] যুধি রেণে) সর্বেধ [মিলিত 

অপি] দেবাঃ অগ্ভেষাং দেত্যানাম অপি সম্মথে [যোদ্ধ,কাম ] ন 
তিষ্ঠন্তি; একিক৷ (অসহায়! ; কুৎসাগীং কঃ) স্ত্রী তং কিং পুনঃ ॥ ১২৪ 
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ইন্দ্রান্ঠাঃ সকলা দেবাস্তস্্ষেষাং ন সংযুগে। 
শুস্তাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্াসি সম্মুখম্ ॥১২৫ 

স৷ ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্ব শুস্তনিশুস্তয়োঃ | 
কেশাকর্ষণনিধূতি-গৌরবা ম1 গমি্াসি ॥১২৬ 

হে দেবি, যুদ্ধে [ শুস্তনিশ্ুষ্ত দুরে থাকুক | সমুদয় দেবগণ 
মিলিত হইয়াও শন্তান্ত দৈত্যগণেরও সম্মুখে তিষিতে পারে 
ন1) তুমি বিলহীনা এমধী] একাকিনী কিরূপে পারিবে ১২৪ 

যেযাং শুভ্তাদানাং সংযুশে (যুদ্ধে) ইত্দান্াঃ সকলা; দেবাং নতস্থুঃ 
( বুদ্ধায়*অবগ্থাতুমপি ন পারযামান্ঃ ) তেষাং নশুখং (অভিমুখং ) ত্বং স্ত্রী 
(অবলা) কথং [যোদ্ধ.ং ] গ্রযাস্থাদি (গমিয়সি) [| বিবাহনিমিত্-প্রতিজ্ঞা- 
প্রতিপালনায় শুস্তাদিভির্মহাঠরৈঃ সমং দিয়ান্ছুব যুদ্ধং ন সম্ভবতি ; অপিতু 
যুদ্ধমন্তরেণৈব শুস্তেন সাদরমাহ্তা। তং ভজ ইতাভিপ্রায় | ] ১২৫ 

ইন্জাদি সমুদ্র দেবগণ যে তুস্তার্দির সহিত যুদ্ধে অবস্থান 
করিতেও পারেন নাই, তুমি [ অবলা ] স্ত্রীলোক, কিরূপে 
তাহাদিগের সম্মুখে | যুদ্ধার্থে] গমন করিবে ? ১২৫ 

[হে দোব, তয়োরাগমনাৎ পুর্বধমে ] নর! এব উত্ত। ( উপদ্দিষ্টা ) 
না ত্বং| গ্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ং পরিতাঙ্জ ] শুশ্তনিশুশুয়ো; পাশ্বং গচ্ছ (যাঁহি); 
কেশাকর্ষণনির্'তগৌরব। ( কেঁশানামাকর্ণণেন নির্ধুতং খণ্ডিতং গৌরবং 
গুরুত্বং বছ্মান্টত্বমিতি যাবৎ বন স্তাদৃশী ) [সতী] মা গমিষ্যসি ॥ ১২৬ 

[তাহাদের আগমনের পুর্বেেই] আমার উপদেশে প্রতিজ্ঞা 
৮ 



২২৬ দেবী-মাহাস্য্যে 

দেবুযুবাঁচি ॥ ১২৭ 

এবমেতদ্ ব্লী শুস্তো নিশুভ্তশ্চাতিবীধ্যবান্। 
কিং করোমি প্রতিজ্ঞ মে যদনালোচিতা পুরা ॥১২৮ 

তঙ্গ-ভয় পরিত্যাগ পূর্বক ] তুমি শুস্তনিশ্তস্ত-সমীপে গমন 
কর; কেশাকর্ষণে হতগৌরবা হইয়া যাই ও না ॥ ১২৬ 

দেবী উবাচ ॥ ১২৭1 এবমেতৎ (তয়! যহুক্তং তৎ তথ|) ; [ সোপহাসং 
বাজ্যষেতৎ] ; অতি বাঁধ্যবান্ শুভ্ত; নিশুস্তশ্চ বলী; যৎ (যল্/ৎ) মে 
(ময়া) প্রতিজ্ঞ। পুর! ( প্রাগেব ) অনালো।চিতা (যোগ্যাষোগ্য। বা ইতি পুর্ববং 

ন বিচারিত।) ; [ অত; অধুন। বৃদ্ধাদন্যৎ ] কিং করোমি [মোপহাদোক্তি- 
রিয়মপি ]; [ বলীতানেন তে)। মম উপহারযোগ্যে এবেতি শ্রিষ্টম। কিঞ্চ 
“অঙ্গীকৃত-পরিত্যাগাদনঙ্গীকু তসংশ্য়াৎ । মানিনো নিরয়ং যান্তি যাবদ।- 
হতসংপ্লবম্ ইঠি ম্মরণাঁৎ প্রতিজ্ঞ। অবশ্ঠযেবপুরণীয়।। অন্তচ্চ “সম্তাবিতং 
প্রতিভ্াায় নির্কোচ়ব্যং মনীধিভি;। গুতিজ্জয়াপালভ্াবাং নির্ববোডব্যং 
কথংন্ব তৈ;। নির্বোচব্ং প্রতিগ্ঞাতং তকিতং বাপ্যভকিতম্। প্রতি 
জাতপরিত্যক্তেঃ প্রাণত্যক্তিবরং নৃণীম্ 10 ১২৮ | 

দেবী কহিলেন ॥১২৭। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত ঠিক 
[ ইহা? উপহ1সোক্তি 1; শুস্ত এবং শিশ্তস্ত বপী -বীর্ধযশালী 7 
কিন্তু পূর্বে বিবেচনা না করিয়া আমি প্রাতিঙ্ঞা করিয়াছি 
[ এখন ] যুদ্ধ-ভিন্ন কি করি? [ ইহাও উপহীসোক্তি ]1 
[ এস্কলে "বলী” এই কথাটি শ্রিষ্ঠ (দধযর্থব্যঙ্জক) ) গু অর্থ. 
স্ুস্ত ও নিশুন্ত বলী অর্থাৎ আমার বলিযোগা ]॥ ১২৮ 



উত্তমচরিজ্রে--পঞ্চমমাহাত্ব/ম্। ২২৭ 

"দ ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ববমাদৃতিঃ% 
তদাচন্ষাস্রেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু য় ॥ ১২৯ 

ইতি মার্কপ্েয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্ছো 
দেব্যা দূতসংবাদে! নাম পঞ্চমোইধায়:। 

ন ত্বম্ আদৃতঃ (দৌত্যকর্শণি সাঁদরং বৃতঃ) [ সন] গচ্ছ [ শুভলকাশ- 
মিতি শেষঃ]) মধ! যৎ এতৎ তে (তুভ্যং ) উক্ত তৎ সর্ববম্ অন্থরেন্্রায 
( শুপ্ঠায়) আচক্ষ (অবিকলং বহি); স চস দৈতারাজ এব) [মৎ] যুক্ত 

( উচিং) তৎ করোতু [ন্চারবুদ্ধং বলাৎকারং বা করোতুইভার্থ;] ॥ ১২৯ 

অতএব তুমি মত্কর্তৃক সমাদরে দৌত্যকাধ্য বৃত হইয়া 
সেখানে যাও; আমি যাহা যাহা বলিলাম, তত্সমুদয় অন্ুর- 

রাজকে বলিও; যাহা ধুক্তিযুক্ত, তাহা তিনিই করিবেন ॥ ৯২৯ 

মার্কণ্ডেয় পুরাণাস্তর্ঘত সাবণি মন্থর অধিকার-সম্স্কীয় 

দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর দৃতসংবাদনামক 

পঞ্চম আধ্যায়। | 

তেলে 

28 শপ ৬ সীপশীগি আপা সত শশা শিক মা জপ আল পপ শা পিপি ২৩৩টি ৭ পপি স্পা 

* “সু ত্বংগচ্ছ মৈবোজম" ইতি, 'ষদেতৎ সর্ববমাদিত ইতি চ কচিৎ। 



২২৮ দেবী-মাহাত্যো 

খবিরুবাচ ॥১ 

ইত্যাকণ্য বচো দেব্যাঃ স দুতোইমর্ষপুরিতঃ | 
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২ 

ত্য ঢূতন্ত তদ্বাক্যমাকণ্যাস্থররাটু ততঃ । 

সক্রোধঃ প্রাহ দেত্যানামধিপং ধূআরলোচনম্॥ ৩ 

ধষিঃ উবাচ ॥১॥ দেবা; (কৌশিকা;) ইতি (প্রাণ্ত্তং ) বচঃ 
( ৰাক্যম্) 'আকর্ণা (শ্রুতা) অদর্ধপুরিত; (অমন; কোপ জেন পুরিতঃ 
পূরণ: ) স দূত: সমাগম্য (দেবাসকাশা প্রতিনিবৃত্য) বিস্তরাৎষ (বিস্তর- 

নুপন্স্য ) দৈত্যরাজার (শুভায়) [ তৎ্দর্ববং ] সমাচষ্ট ( কথণয়ামাস ) ॥ ২ 

থধি কহিলেন ॥ ১৯॥ সেই দূত দেবীর এই বাক্য 
শ্রবণে ক্রোধাম্থিত হুইয়! শুল্তের নিকট প্রত্যাগমনপূর্বক 
দৈত্যরাজকে দেবীবাকা সবিস্তারে নিবেদন করিল ॥ ২ 

ততঃ ( অনন্তরং ) অন্ররাটু (দৈতাপতিঃ শুস্তঃ) তশ্য দূতন্ত [ মুখাথ ] 
তদ্বাক্যম্ ( তন্যাঃ ব্যাঃ বাকাম্) [ষ্দবা সা দেবী ত্বৎপার্থে নারাতি 
তব সহ যোগ্ধ-মিচ্ছতীতি দূতনাকাম্] আকর্ণ্য (শ্রত্ব) সত্রোধ [সন] 
দৈত্যানাম্ অধিপং ( সর্দসেনানাথং ) ধূরলোচনংপ্রাহ ( উক্তবান্) ॥ ৩ 

অনস্তর অন্থুররাজ শুস্ত সেই দূতের মুখে দেবী-বাক্য 
শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং দেত্যগণের অধিপতি 
( সর্বপ্রধান সৈম্তাধ)ক্ষ ) ধু্রলোচনকে কহিলেন ॥ ৩ 



উত্তমচরিত্রে ষষ্ঠটমাহাত্মযম্। ২২৯ 

হৈ ধৃঅলোচনাশ্ড ত্বং স্বস্তৈন্তপরিবারিতঃ। 
তামানয় বলার্ ছুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥ ৪ 
তশপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেইপরঃ। 
.স হস্তব্যোইমরো বাপি যক্ষো গন্ধবর্ন এব বা ॥৫ 

খযির'বাচ ॥৬ 

তেনাজ্ঞপ্রস্ততঃ শীত্রং স দেত্যে ধৃআরলোচনঃ। 
বৃতঃ বঞ্ট্য। সহআণামনুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৭ 
হে"ধুমলোচন, ত্বং স্বসৈম্যাপরিবারি5 (স্থসেনাপরিবেষ্টিত: ) [সন] 

আশু ( পীত্রং) তাং দুষ্টাং ( ছুর্বিণীতাং ) কেশাকর্ষণবিহ্বলাং (কেশান।- 
মাকর্ষণেন বিহ্বলাং বিবশাং কেশাকর্ষণা কুলাং), [কৃত] বলাৎ (বলমা শ্রিত্য) 
আনয়। [ বদ্ব। খন কল্সাচিদ বলাৎ দুষ্টাং নিরয়াং তাম্ ইত্যদ্বয়ত ] 88 

ভে ধূ্রলোচন, তুমি শীঘ্র স্বসৈন্ঠে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই 
ছুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া বলপুর্র্বক লইয়া আইস ॥৪ 

মদ্দি বা তৎপরিত্রাণদ: ( তশ্যাঃ গরিঙাণং রক্ষণং তৎ পদাতীতি তস্য: 
পরিঞ্জাণার্থী) কশ্চিৎ অমর; (দেব; ) বা যক্ষঃ গন্ধর্বো বা অপরঃ 
[ কোহপি বা] উত্তিষ্ঠতে (যুদ্ধায় উদ্যুঙক্তে ) [ তদা] স হস্তবাঃ ॥ ৫ 

যদ্দি তাহার রক্ষণার্থা কোন দেবতা, যক্ষ, গন্ধবর্ব কিংবা 
অপর কেহ যদ্ধার্থ উদ্যম করে, তাহাকে বধ করিবে ॥ € 

ধধি; উবাচ ॥ ৬॥ ততঃ তেন (শুস্তেন) আজগু (আদিষ্ট) সঃ 



২৩০ দেবী-মাহাক্যো 

স দুষ্ট তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্। 
জগাদোচৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুভ্তনিশুত্তয়োঃ ॥৮ 
নচেৎ শ্রীত্যাগ্য ভবতী মদ্ভর্তারমূপৈষ্যুতি। 
ততো বলান্নয়াম্যেষ & কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥ ৯ 

দৈত্যঃ ধৃুজলোচনঃ শীন্রম্ অন্থ্রাণাং সহশ্রাণীং ষষ্ট (বড়ভিরতুতৈঃ ) বৃঃ 
(পরিবেষ্টিত: ) [সন] তামানেতুং ] দ্রুতং (সত্বরং ) যযৌ ॥ ৭ 

খবি কছিলেন ॥৬॥ অনন্তর শুস্তের আদেশে সেই টৈত্য 
ধুমলোচন সত্বর বষ্টি সহত্র অস্থ্রসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া 
[ দেবীকে আনয়ন করিবার জন্ত ] ধাবিত হইল ॥ ৭ 

তত; + [ দৈত্য; ] তুহিনাচলনংস্থিতাং (হিমাচলগ্বাং ) তাং দেবীং 
( কৌশিকীং ) দৃষ্ট। ( বীক্ষ্য )-গুস্তনি শুস্তয়োঃ মূলং (সমীপং) প্রযাহি (প্রচ্ছ) 
ইতি উচ্চৈ; জগাদ ( প্রাহ) [ অনেন অনুনয়াভাবে| ধ্বনিতঃ ]॥ ৮ 

অনন্তর সেই দৈত্য ধূম্রলোচন হিমালযস্থ! দেবীকে 
অবলোকনপূর্ধবক উচ্চৈ-ম্বরে কছিল- -শুস্তনিশুন্তের সমীপে 
গমন কর” [ ইহাতে অন্ুনয়ের অভাব সুটিত হুইল ]॥ ৮ 

চেৎ (যদি) ভবতী অগ্ শ্রীত্যা (প্রণয়েন) মদ্ভ্তারং ( মত্প্রভুং ) 
ন উপৈষ্যতি, ততঃ (তছি তশ্যাদেশলজ্বনাৎ ) এষঃ [অহং]) বলাৎ (বলাৎ- 
কারেণৈব ) ত্বাং কেশাকর্ষণাবহ্বলাং ( কচগ্রহণবিবশাং) [কৃত্থ। ] নগ্লামি 

(মৎ্প্রভুং প্রাপয়ামি ) | সাবষ্টন্তোক্তিরেষা ] 8» 

+ “ততো বলানরাম্য্ত' ইতি--নয়াম্যেধ্। ইতি চ কচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে--বষ্ঠমাহাত্মম্। ২৩১ 

দেবুযবাচ ॥১০ 

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতৃঃ। 
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥ ১১ 

খষিরুবাচ ॥ ১২ 

ইত্যুক্তঃ সোইভ্যধাবশ তামন্থুরো ধৃুমলোচনঃ। 
হুংকারেণৈব তং ভন্ম সা চকারাধিকা ততঃ ক ॥ ১৩ 

যি আপনি অস্ত প্রীতিসহকারে আমার প্রভূ শুস্তের 
নিকট গমন নল! করেন, তবে আমি বলপুর্ববক কেশাকর্ষণে 
বিবশী করিয়া আপনাকে ল য়া যাইব [ইহা গর্ধোক্তি 11৯ 

দেবী উবাচ ॥১-॥ [ত্বং] দৈতোশ্বরেণ প্রহিতঃ (প্রেরিতঃ) 
বলসংবৃতঃ ( মেনাপরিবৃতঃ) ; [শ্বয়ং চ] বলবান্ (লমর্থঃ) ; [যদি] বলাৎ 
( বলাৎ্কারেণ ) মাম্ [ অবলাং ] এবং ( উক্তরূপেণ ) নয়পি, ততঃ ( তদ।) 
তে (তর) কিং করোমি ( কর্ত,ং শরোমি ) [ দোরুঠনোক্তিরেষ। ] ॥ ১১ 

দেবী কহিলেন ॥১০॥ তুমি দৈত্যেশ্বর শুস্তকর্তৃক প্রেরিত, 
সেণা-পরিবৃত, [ স্বয়ংও ] বলশালী -[ আর আমি অবলা ] 
আমাকে যদি বলপূর্বক এইরূপে লইয়া! যাও, তবে আমি কি 
করিতে পারি ?] ইহা সোপহাসোক্তি ]॥ ১১ 

খধিঃ উবাচ ॥ ১২ | দেব্যা ] ইতি উক্ত; সং অস্থরঃ ধু্রলোচনঃ 
পি শশা এপাশ নি সপ তা 

সং “ম্কারেণৈৰ ৭ তং ভন্মপাচ্চকারাপ্বিক! ততঃ) ইতি কেচিৎ পঠস্তি। 



২৩২ দেবী-মাহাত্মোে 

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমন্থুরাণাং তথাস্বিকাম্.। * 
ববর্ষ সায়বৈভীক্ষৈত্তথা! শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ১৪ 
ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং স্ুভৈরবম। 
পপাতাস্থ্রসেনায়াং সিংহে। দেব্যাঃ স বাহনঃ ॥১৫৭" 

তাম্ [ দেবীম্] অভ্যধাবৎ (বেগেন অভাদ্রবৎ ) তত; সা অস্বিকা তং 
( ধূ্রপোচনং ) [ ক্রোধানলব্বলাগর্ভেণ ) হুগ্কারেণৈব ভল্ম চকার ॥ ১৩ 

খষি কহিলেন ॥১২॥ দেবী এইরূপ কহিলে, সেই অন্ুর 
ধু্লোচন তাঁহার প্রতি ধাবিত হই) অস্থিকা [ক্রোধাগ্রি- 
গর্ভ ] ভঙ্কার দ্বারাই তাহাকে ভন্ম করিয়া ফেলিলেন ॥ ১? 

অথ (অনন্তরং) তথ| ( তেন রূপেণ ধুঅরলোতনবধেন) তুম অন্রাণাং 

[তৎ] মহানৈগ্ঠং তীক্ষে: সায়কেঃ (বাণৈঃ ) তথা শক্তিপরঙ্থধৈ; ( শক্তি- 

সহিতৈ; পরখধৈ: কুঠারৈঃ) অশ্বিকাং ববর্ ( সংচ্ছাদয়ামীস ) ॥ ১৪ 

অনন্তর ধূমলোচন-বুধে কুছ অন্ুরগণের মহাসৈম্য তীক্ষ- 
বাণ, শক্তি ও কুঠা? বর্ষণে দেবীকে আচ্ছাদন করিল ॥ ১৪ 

ততঃ [ নায়কহীনে দৈন্তে দেব্যাঃ প্ররাসে। বৃখ। ইতি মত্। ] দেবা: 
নঃবাহনঃ ( বাছনীভূত£) দিংহঃ কোপাৎ শ্ুভৈরবং নাদং কৃত! ধূতসটঃ 
(কম্পিতকেদর?) [সন্] অন্থরসেনায়াং পপাত (প্রাবিশৎ) ॥ ১৭ 

অনন্তর | নায়কহীন টৈন্ঠে দেবীর যুদ্ধ প্রয়াস বিফল মনে 

(* 'অন্ধিকা? ইতি চ কচিৎ। + '্ববাহন?? ইতি “্ববাহনম্য ইতি চ কেচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে_ বষ্ঠমাছাত্ম্যম্। ২৩৩ 

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চপেরান্। 
আক্রান্তা। চাধরেণান্ান্ জঘান স্মহামুরান্ ॥ ১৬% 

 কেষাঞ্চিং পাটয়ামাম নখৈঃ কোষ্ঠানি কেসরী | ৭" 
তথ| তলগ্রহারেণ শিরাংদি কৃতবান্ পৃথক্ ॥ ১৭ 

করিয়া] দেবীবাহন সেই সিংহ কোপে কম্পিত-কেসর হইয়া 
ভীষণ গর্জভরন পৃর্রবক অস্ুরসেনা-মধ্যে প্রবেশ করিল ॥১৫ 

কাংশ্চিৎ দৈত্যান করগ্রহারেণ (চপেটাঁঘাতেন ) অপরান্ আগেন 
(মুখেন) অন্যান হমহাক্রান্ ( দৈত্যবীরান্) আত্রান্ত। ( আক্রমণেন ) 
[অপরাংশ্চ] অধরেণ ( অধরকায়েন চর্ণভাগেন, যদ বা অধন্তাদুপচারতঃ 
শরীরস্তাধোতাগেন উরোদেশেন আত্রমা ইত্যর্থঃ) জখান ॥ ১৬ 

কোন কোন দৈত্যকে চপেটাঘাত দ্বারা, কাহাকেও মুখ 
দ্বারা""কোন কোন মহান্থরকে আক্রমণ (গতিবেগ ) দ্বারা 
.কলাহাকেও বা শরীরের অধোভাগ (চরণ চতুষ্টর) দ্বারা [অথব। 
বক্ষ:স্থল!দি দ্বার চাঁপিয় ] নিহত করিতে লাগিল ॥ ১৬ 

কেনরী (সিংহ) কেষাঞ্চি কোষ্ঠানি উদরমধ্যানি ছান্দস: (ক্লীবত্বং ) 
নখৈ; ( নথরৈঃ) পাটয়ামাস (বিদীীচকার ) তথ। তলপ্রহারেণ ( তলে! 
বিস্ৃতাঙ্লিঃ পা! পাঁণিও ত তন্ত প্রহারেণ চপেটাঘাতেনেত্যথঃ যদ বা তলাত্যাং- 
শপ পোপ পর শা স লাশতি 

* 'আত্রম্য চাধরেণ+ ইতি-_'আক্রময চয়ণেনাস্ঠান্ ইতি-“আতান্তা 
চরণেন' ইতি চ কুত্রচিৎ। অধরেণ (চরণতলভাগেন আক্রম্য) 'স জঘান' 
ইতি--“জধান স মহাসুরান্* ইতি চ কুত্রচিৎ। £ 'কোষ্ঠাংশ' ইতি কেচিৎ। 



২৩৪ বেদী-মাহাক্য্যে 

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে। 
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধুতকেসরঃ॥ ১৮ 
ক্ষণেন তদ্বলং সব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্বনা । 
তেন কেঁসরিণা দেব্য। বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৯ 

দ্বাভ্যাং প্রবর্তিতেন গ্রহারেণ; পিংহোহি সিলিতাভ্যাং চপেটাভ্যাং হস্তি) 
কেবাঞ্িৎ শিরাংলি চ (মন্তকানি) [দেহেভ্যঃ] পৃথক (থিধ।) কৃতবান্ ॥ ১৭ 

সিংহ নখরদ্বারা কাহারও উদর বিদীর্ণ করিল এবং 
চপেটাঘাতে কাহারও মণ্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিভা ॥১৭ 

তথ! অপরে [ অন্রাঃ ] তেন ( সিংহেন ) বিচ্ছিন্নবাছশিরসঃ (বাহবশ্চ 
শিরাংদি চ বাহুশিরঃ £ বিচ্ছিন্নং বিখগ্তিতং ঝাহুশিরঃ য্যোং তে তথোক্তাঃ) 

কৃতাঃ; [ নচ ] ধুতকেশরঃ ( কম্পিতসটঃ [ সন] অগ্ভেষাং (মহানুরাণাং) 
কোট্ঠাৎ (কোষ্টং বিদার্য)] অগ্তক্ঠরাদিতার্থঃ) রুধিরং পপৌ [ এতেন 
সিংহন্তাপি বীরপানৌচিতী শুচিত| 18 ১৮ 

সে কোন কোন অস্ত্রের বাহু ও মস্তক বিচ্ছিন্ন করিল 
এবং [ ক্রোধে ] কম্পিত-কেসর হুইয়! অন্ত সকলের উদর 
বিদীর্ণ করিয়। [বীরপানরূপে]রক্তপাঁন করিতে লাগিল ॥১৮ 

অতিকোপিনা ( অতিক্ুদ্ধেন ) মহাত্বন! ( মহাপরারমেণ যদৰ। 
মহোৎদাহেন ) দেব্যাঃ বাহনেন তেন কেসরিণ। (সি“হেন ) তদ্বলং (তণ্ত 
ধুঘলোচণন্ত সৈন্টং) ক্ষণেন ক্ষ্ং নীতম্ ( নাশং প্রাপিতম্.)॥ ১৯ 

নিরতিশয় কোপাঘিত মহাঁপরাক্রমশালী [অথব। মছোৎ 



উত্তমচরিব্রে--ফষ্টমাহাত্যম্। ২৩৫ 

শ্রুতব। তমস্থুরং দেব্যা নিহতং ধৃউ্রলোচনুম্। 
বলঞ্চ ক্ষয়িতং * কৃঙুনং দেবীকেসরিণা ততঃ॥ ২* 

,চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুস্তঃ প্রশ্ুরিতাধরঃ | 
আজ্ঞাঁপয়ামাস চ তৌ চগ্তমুণ্ডো মহাম্থরৌ ॥ ২১ 

সাহঘুক্ত ] দ্েবী-বাঁহন মেই সিংহ ক্ষণকালমধ্যেই তাহার 
(ধুমলোচনের ) সমুদয় সৈন্ত বিধবস্ত করিল ॥ ১৯ 

তত; দৈত্যাধিপতিঃ ( দৈত্যরাজাধিরাজঃ ) শুস্ত: তম্ (গ্রসিদ্ধং সর্ব্ব- 

দৈত্যসেনানাধম্) অহ্থরং ধূত্লোচনং দেবা! (অস্বিকয়া) নিহতং (ভম্মীকৃতং) 
[ ততশ্চ ] দেবীকেদরিণ| ( দেব্যাঃ বাঁহনীতৃতেন সিংহেন ) [ ধুত্রলোৌচনস্ ] 
কৃথন্বং (সমস্তং) বলং (সৈশ্যং) চ ক্ষয়িতং (বিনাশিতং) শ্রত্বা চুকোপ 
(চুক্রোধ) ; প্র্ফ্রিতাধরশ্চ ( ফ্রোধকম্পিতাধরশ্চ সন্) তে (প্রসিদ্ধ ) 
মহাহরৌ চগ্ডমুণ্ডো আল্ঞাপয়ামাস চ ( আদিষ্টধাংশ্ট ) |২৯--২১ 

অনস্তর দেবী সেই স্ুুপ্রসিদ্ধ অস্থুর ( অন্থর-সেনানী ) 
ধুমলোচনকে নিহত করিয়াছেন এবং দেবী-বাঁহন সিংহ তদীয় 
সমগ্র সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, শ্রবণ করিয়া, দৈতারাজ শুন্ত 
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়৷ [ পূর্বোক্ত ] 
সেই ছুই মহান্থর চণড ও মুণ্ডকে আদেশ দিলেন । ২০--২১ 

সপ ভ্তাা, জ_র -পপর ০ ৭ শি জপ পাম জজ পর ০ শী শপ ধর ৬ পপ 

" “লঞ্চ কষপিত্ তি বা! পাঠঃ কপ প্রেরণে চাদ 1 
'বলন্য কয়ণম্” ইতি পাঠে ক্ষিধাতোর্ণাস্তাৎ ঃ। 



২৩৬ দেবী-মাহাত্যোে 

হে চণ্ড হে মৃণ্ড বলৈর্বুলৈঃ পরিবারিতৌ | ক: 
তত্র গচ্ছত ৭" গত্বা চ স! সমানীয়তাং লঘু ॥ ২২ 

কেশেঘাকৃষ্য বদ্ধা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি। 
তদাশেষায়ুধৈঃ সব্বৈরস্থরৈবিনিহম্যতাম্ ॥ ২৩ 
হে চণ্ড হে মুড [বুবাং | বহুলৈঃ ( বহুভিঃ) বলৈঃ ( সৈন্যৈ: ) পরি- 

বারিতে৷ (বেষ্টিতৌ) | সস্তো] [ যত্র স। দেবী বর্ততে ] তত্র গচ্ছত ( গচ্ছতং 
বিন্দুলাপ আর্মঃ; বদ! ধুবাং বহুদৈন্তপরিবারিতৌ। মুখো দ্বো বছুনি 
বলানি চ সর্বেধ যুক্ধং মিলিত্ব! তত্র গচ্ছত ইত্যন্বয়ঃ), গত্বা চ লু (শীঘ্রং ) 
কেশেবু আকৃষ্য (গৃহীত) বদ্ধ। ব| ম! (দেবী) সমানীয়তাম্ঃ যুব 
(যুদ্ধে) [প্রসক্তে ] বদি [তথানয়নে] বঃ (যুগ্মাকং সংশয়; (সন্দেহ:) [ত্যাৎ] 
তদা অশেষাদুধৈঃ (নানাশস্্রধারিভিঃ) সর্ব, অহ্রৈ, সহ মিলিত! 1 [ স] 
বিনিহন্ঠতাম্ (সামর্থাক্ষয়ায় প্রহ্যিতাম্)॥ ২২০২৩ 

হে চওড হে মুণ্ডতো মরা বহুসৈন্তে পরিবৃত হইয়া তথায় 
গমন কর; গমন করিয়াই অতিশীপ্র কেশাকর্ষণ করিয়া অথব। 
বন্ধন করিয়। [ যেন্ূপে পার ] তাহাকে লইয়! আইস? যুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে,যদি জয়লাভে তোমাদের কোনরূপ সংশয় হয়, 
তবে নানান্ত্রধারী সমুদয় অন্থুরগণলহ মিলিত হইয়া [বলহীন 
করিবার অন্ত ] তাহাকে গ্রহার করিবে [ ধরিয়। বাখিয়া, 
প্রহারে জর্জরিত করিয়া, তাহাকে আনিবে ] ॥২২।২৩ 
সপ পপ শাদা সপ লস শা শত পপ সপ ০4 শশা পল জপ শি শো শা তি পপ পট পপ সপ পা জপ পপস্ষাপী- কা শপ শীল প৯। তি আস 

* “বহৃতিঃ পরিবারিতৌ” ৰা পাঠ । + 'গচ্ছতং তত্র' ইতি ব। পাঠঃ । 
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তন্তাং হতায়াং ছুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে। 

শীঘ্রমাগমাতাং বদ্ধা গৃহীত্বা তাঁমথান্থিকাম্ ॥ ২৪ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবপিকে যন্বস্তরে দেবীমাহাত্্ে শুস্- 
নিশুস্ত-সেনানী-ধূত্রলোচনবধো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ। 

নিংহে (কেশরিণি) বিনিপাতিতে (যুগ্মাভির্মারিতে নতি) তশ্যা" 
দুষ্ঠায়াং ( অতিবলৃপ্তায়াং ) ! এবং হতায়াং বলক্ষতায়াং মতাং ] তাম্ 
আন্বকাং ( যুগ্সা কং মাতৃরূপাং ) গৃহীহ! (পৃত্থ।) বদ্ধা চ শাব্রম আগম্যতাম্ | 
[ অথ্বা ভন্তাং ছুষ্টাযাং হঠায়াং নিপাতিতায়াং সতাং সিংহে চ 
বিনিপাতিতে সতীতাপ্বয়; ] [আ্সথ জীবন্তী আনেতুং শকা! চেত্তহি ] 
তামম্বিকাং গৃহীত্বা বদ্ধা পীঘ্রমম আগমাতাম্; মৃত! ব1 জীবস্তী বা স! 
বন্মাভিরানেতবা। ইতিভাবঃ ]1 ২৪ ' 

সিংহ নিহত এবং সেই ছুষ্টা ক্ষীণবল হইলে, তোম!দের 
মাতৃর পা তাহ।কে দূত ও আবদ্ধ করিয়া শীঘ্র আগমন কর। 

' অথবা সেই ছুষ্টা নিহত ও পিংহ বিনষ্ট হইলে, [যদি জীবিতা 
আনিতে পার, তবে ] তাহাকে বন্ধন করিয়া, শীঘ্র আপিবে 
অর্থাৎ মুতা বা জীবিত তাহাকে মৎ্সমীপে আনয়ন কর॥২৪ 

মার্কেয় পুরাণান্তর্গত সাবণি-মছুর অধিকার-সম্বন্ধীয় 
দেবীমাহাক্তেয শুস্তনি শুস্ভের সেনানী ধুমলোচন- 

বধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়। 



২৩৮ দেবী-মাহাত্যে 

থষিরুবাচ ॥১ 

আজ্প্তাস্ত ততো দেত্যাশ্চগুমুগ্পুরোগমাঃ * 
চতুরঙ্গ বলোপেতা ষযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ২ 

দৃশুত্তে ততো! দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্। 
সিংহস্তোপরি শৈলেন্দ্রশূঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩ 
কঁধি: উবাচ ॥ ১ ততঃ [ শুস্তেন ] আজ্ঞপ্তাঃ (আদিষ্টাঃ ) চণ্ডধুণড- 

পুরোগমা; (চওমুওপুরঃসরাঃ) দেত্যাঁঃ চতুরঙ্গবলোপেতা: € হস্ত শ্বরথ- 
পাদাতং সেনাহগং স্যাচ্চতুষ্্য়ম্; হস্তাখরগপদাতিসমে হাঃ) অভাগ্তাযুধাঃ 
( উদ্াতান্্রশস্তাঃ ) [ সন্তঃ 1 [ চওিকাং প্রতি যুদ্ধায় ] যধুঃ | ২ 

ধধষি কহিলেন ॥১)॥ অনস্তর শুস্তের আজ্ঞা-গ্রা্ধ চণ্ড- 
মুণ্ড্রমুখ দৈত্যগণ হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিসমন্িত চতুর 
বলসহু অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিক্ন। যাত্র! করিল ॥২ 

ততঃ তে (চগওমুণ্দয়ে। দৈতাাঃ) কাঞ্চনে কোঞ্ধনময়ে) মহুতি (বিপুলে) 
শৈলেন্দ্রশূঙ্গে ( হিম!প্রিশিথরে ) সিংহস্য উপরি বাবস্থিতাং ( সমারঢাম্) 
ঈষদ্ধাসাং ।ম্মিতমুখীং) দেবীং দদৃশ্ত; [ হিমাদ্রেঃ শৃঙ্গং সৌবর্ণমিতি পীতম্, 
তন্টোপরিস্থ; সিংহোহতিশুভ্রঃ, তৎপু্টস্থ। দেবী কালিক। বুষ্ণবর্ণেতি 
নাঁনাবর্ণগান্রিধ্াৎ দেব] বর্ণোৎকর্ষ শত্রণাস্ত বিবর্ণমুখতা। সচতে ] 8 ৩ 

তাহার] কাঞ্চনময় অত্যুচ্চ শৈলেন্ত্র-শিখরে মিংহোপরি 
সমাসীনা মৃদ্মধুর-হাসা দেবীকে অবলোকন করিল ॥৩ 

বদ পপ পান পা ৮ জতানড তে দৈভাট ইতি বা পাঠ: এ শি মস পাস পাজি কস অপ পাপ 
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তে দৃষ্টা তাং সমাদাতুমুগ্ঘমং চক্রুরুদ্ভতাঃ | 
আকষ্টচাপাসিধরাস্তথান্ে তগসমীপগাঁঃ ॥ ৪ 
ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিক! তানরীন্ প্রতি । 
কোপেন টাস্তা। বদনং মসীবর্ণমভূ তদা ॥ ৫ 
উগ্তা; ( উৎসাহিতাঃ) তে (চওমুগুপ্রগুখাঃ দৈত্যাঃ ) তাং দৃষ্ু 

সমাদাতুং ( গ্রহীতুং ) উদ্ভমং (উদ্যোগং ) চত্ুঃ ; তথ! অন্ঠে [ কেচিৎ ] 
আকুষ্টচাপাসিধরাঃ (আকৃষ্টম্ আকর্ণান্তবুষ্টং চাপং ধনুর্ষৈস্তে তখোক্তাঃ 
অনিধরাণ্চ খডাহস্তাম্চ সন্তঃ) [ গ্রহীতুমুগ্চতানাং রক্ষণার্থং দেবীং হস্তং ব1 
তৎসুমীপগা; (ত্তন্তাঃ সমীপগামিনঃ ) [ অভবন্] ॥ [অমেন চণ্ডাদী- 
নামঠিতামনত্বং শচিতম্। অভস্তদ্বধার্থং তামসী প্রাহুর্ভাবমাহ ]-॥8 

তাহারা দেবীকে দেখিয়া প্রোৎসাহিত হুইয়! তাঁহাকে 
গ্রহণার্থ উদ্ভম করিল; কেহ ধনুর জ।1 কর্ণ পর্য্যন্ত টানিয়া। 
কেছু খড়স ধারণপুর্ধক [বধার্থ] তাহার সমীপগামী হইল ॥৪ 

ততঃ অন্বিক| তান অরীন্ (শত্রন্) প্রতি উচ্চৈঃ (আতিতরাং) 
কোপং চকার ; কোপেন চ অন্যাঃ বদনং তদ| মনীবর্ণম্ ( প্রগাঢ়কৃ্ণবর্ণম্ ) 
অভুৎ [ দেব্যাঃ কৃষত্বেন কোপাদতিগ্তামত্ধম্ উচিতমেব ; তন্ঠচ্চ সমবায়ি- 
কারণগুণ। হি কাঁধ্যগুণমারভন্তে ইতি নিয়মাৎ নি: দরমাণচামুগ্ডায়াঃ 
প্রতিবিশ্বত্বাৎ মুখস্ত গ্রগাঢ়কালিম! ভ্ঞাতা। ইতি ভাবঃ 10 ৫ 

অনন্তর অদ্বিকা মেই শক্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ 
করিলেন; ক্রোধে তদীয় মুখমণ্ডল তংকালে [ নিঃসরমাণ' 
চামুণ্ডার প্রতিবিষ্ব বশতঃ ] প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইল ॥৫ 



২৪০ দেবী-মাহাত্ো 

ভ্রকুটীকুটিলাৎ তন্তা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্। 
কালী করালবদন! বিনিজ্জাস্তাসিপাশিনী ॥ ৬ 

বিচিত্রথটজধর! নরমালা-বিভূষণা। 
দ্বীপিচন্মপরীধান! শুক্ষমাংসাতিভৈরবা % ॥ ৭ 
অতিবিস্তারবদন। জিহবাললনভীষণা । 
নিমগ্রারক্তনয়না নাদাপুরিত দিঙ্গুখা ॥ ৮ 

তশ্তাঃ ( শত্রুযু কুপ্যন্ত্যাঃ কৌশিক্যাঃ) ক্রকুটীকুটিলাৎ ভ্রকুট্যাঃ 
ভ্রভঙ্গাৎ কুটিলং বত্রং তম্মাৎ) ললাটফলকাৎ ( ললাটপট্টাৎ) দ্রতং 
( শীস্ং ) করালবদন! ( দ'গ্রাভীষণানন। ) অসিপাশিনী (খড়গপাশপাণিঃ ) 
কালী (গাঢ়কুষবর্ণা কাপি দেবা ) বিনিক্রান্ত। (নিঃস্থত| ) ॥ ৬ 

তাহার ভ্রগঙ্গি-বশতঃ কুটিল ললাটদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ 
করালবদনা খড়গপাঁশধারিণী কালী বিনিংস্থতা! হইলেন ॥৬ 

[না] বিচিএখট্াঙ্গংর। ( থটাহুরস্যাঙ্গং কঙ্কালাখ্যঃ অস্থিপঞ্জরঃ ৭টঙম্ 
যদ্ব! থটেহ পিতৃভাম] শ্শান-পিদ্ধিল্দিদ| দেবত! তদ্দত্রমঙ্সমূ আমুধম্ 
অপ্রতিহতশক্তিকম্ ; অন্টেতু প্রেতশরীরকীকপপ্জরং কঙ্কালং খট্যঙ্গমাহু: ; 
লৌহ্ময়ঘষ্টিবিশেষ ইত্যপি কেচিৎ বিচিত্রং থটালং তশ্ত ধর! ) নরমালা- 
বিভূষণা ( “নরেন মুর্ধী্জমুদ্বহপ্তী” ইতি বামনপুরাণদর্শনাৎ নরশব্দেনীত্র 
তক্ষস্তকংলক্ষ্যতে ; নৃমুণ্ডমালিনীতার্থ) দ্বীপিচন্খরপরিধান। (চিত্রব্যাত্চর্ধান্বর!) 

শুফমাংস। (কৃশতবাৎ অন্থিচর্দামাতরদেহা) 1) [অভ অভিভৈরব| (অতিভীষণী )। 
পিজা দীপ ক. কও স্পা সপন শপ এ 

৪ অভিভৈরবী' ইতি চ পাঠ | 
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সা বেগেনাভিপতিতা ধাতযুন্তী মহাসুরান্। 

সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৯ 

অভিবিস্তারব্দন! ( অতিবিস্তারম্ অতিপ্রক্টিতং বদন: ষহ2াঃ অতিবিবৃত- 
মুখী ) জিহবাললনভীষণ| (িহ্বাঁয়। ললনেন গালনেন ভীষণ! ) নিমগ্রারক- 
নয়ন (নিমগ্রানি নিতরামণ্তঃপ্রবিষ্টানি কোটরীভূত(নীতিযাবংৎ আরক্তানি 
সুলোহিতানি চ নয়নানি নেত্রওয়ং যন্তাঃ সা) নাদাপুরিত-দিখুখা (দেন 

গর্জনেন আ সমস্তাৎ পুরিতানি দিশাং মুখানি অন্তরালানি য়! স! ) ॥ ৭।৮ 

[তিনি] বিচিত্র খটঙ্গধারিণা, (১) নৃযুগ্ডমালা-(২) বিভ্ু- 
বিততা,ব্যাগ্রচর্ম-বসনা)অস্থিচর্মান্জদেহা,অতিভীষণা তিনি] 
অতিবিস্তৃতমুখী, জিহ্বাসঞ্চালনছেতু ভীমদর্শন! কোটর-গত 
আরক্ত নে্রত্রয়বিশিষ্ট| গঞ্জনে দিউঅগ্ুলপূর্ণকারিধী ॥৭-৮ 

মহান্থরান্ ঘাতয়গ্তী (তাড়য়্তী) [সতী] বেগেন অভিপতিত৷ 
( দৈত্যানাম আভিমুখ্যেন যাতা) সাঁ[ কালী) তএ সৈন্টে হরারীণাং 

। ( দৈত্যানাং ) তৎ্ (প্রসিদ্ধং ) বলং ( সৈশ্ঠং ) অভক্ষয়ত ( অভঙ্গয়ৎ )॥ ৯ 

মছান্থরগণকে হনন করিতে করিতে সেই দেবী মহাবেগে 
ধাবিত হা দৈতাসৈত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৯ 

(১) খট ্- থটাহরের অঙ্গ যার অথব!খ (এখানে পরেতভুমি 
শ্মশান-সিক্ধিপ্রদ দেবযোনি বিশেষ ; তদদত্ব ( অবার্থশর্তি অন্ত্রবিশেষ ) 
কেহ বলেন-- প্রেতদেহস্থ কঙ্কাল, কাহারও মতে- লৌল-যষ্টি বিশ্ষে। 

(২) বামন পুরাণের নির্দেশ মতে নরমাল! - নরমুণ্ড দেহ নহে। 



২৪২ দেবী-মাহাত্য্ে 

পাঞ্চগ্রাহাক্কুশ গ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্থিতান্। 
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্ ॥ ১০ 
তখেব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ। | 
নিক্ষিপ্য বক্তে, দশনৈশ্চর্ধবয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১১ +% 
[সা কালী] পার্ষিগ্রাহাহ্শগ্রাহিযোধঘন্টাসম্থিতান্ (পাফ্িগ্রাহঃ 

গঙ্গানাং পৃষ্টরক্ষকঃ অস্কুশগ্রাহী পুরোভাগস্ত্রো মহামাত্রঃ (মাত ইতিভাষা) 

যোধ; গজারূঢো বীরঃ, ঘন্টা আভরণঞ্ তাভি; সমশ্িতান) বারণান্ 
(গঞ্জান্) একহস্তেন সমাদার (গৃহী হা) মুখে চিক্ষেপ (চখাদে তার্থ?) 8১৭ 

[পশ্চাদ্ভাগস্থ] হস্তীর পুষ্ঠরক্ষক সৈম্ত,অস্কুশগ্রাহী অর্থাৎ 
[পুরোভাগস্থ] মহামাঞ্জ ( মানত ), গজারঢ যোদ্ধা ও ঘণ্টা- 
সমঘিত গজগণকে [তিনি] এক হন্তে গ্রহণ করিয়া [ন্বীয়। 
মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১০ 

তখৈব [ তদ্বদ্বে গজান্ ইব ][ একহস্তেন] তুরগৈঃ সহ নার 
(অস্বারোহং ) সারথিন। সহ রথং চ (গৃহীত! ] বন্তে, (মুখে) নিক্ষিগ্য 

দশনৈঃ ( দ্ভৈঃ) অভিভৈরবম্ (অভিভীষণং যখাতথ| ) চর্বয়তি ॥ ১১ 

স্ইবূপ গজারূঢ় সৈম্বৎ [এক হস্তে] অশ্বসহ অশ্বাূঢ 

যোদ্ধা এবং সারথি সহ রথ মুখে নিক্ষেপ করিয়া, দস্তদধারা 
অতিভীবপরূপে চর্ববণ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ 
সিল সক 

্ র্া্তাতিভৈরবম ইতি ব। 

শ শি হিপ আলা শা পন সপ ৬৩ কথা পদ 



. উত্তমচরিত্রে--সগ্তমমাহাত্ম্যমূ। ২৪৩ 

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরুম্। 
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ত॥ *১২ 
তৈম্মুক্তানি চ শঙ্্রাণি মহাস্ত্রাণি তথানুরৈঃ। 
মুখেন জগ্রাহ রুষা দরশনৈর্মথিতান্যপি ॥ ১৩ 
বলিনাং তদ্বলং সর্ববমন্থুরাণাং মহাত্বনাম্। পঁ 
মমর্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়গ তদা ॥ ধ ১৪ 
[ লা] একং [অস্থরং ] কেশেবু অথ অপরঞ্ণ শ্রীবায়াং জগ্রাহ ; অন্তং 

পাদেন চৈব অন্যঞ্চ উরল ( বক্ষন।) আক্রম্য অপোথযৎ ( অবধীৎ) ॥১২ 

কাহাকেও কেশাকর্ষণে, কাহাকেও বা গ্রীবাকর্ষণে গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন; কাহ।কেও পৃদদ্বারা, কাহাকেও বা 
বক্ষ-স্থলে আক্রমণ পুর্বববক বধ করিতে লাগিলেন ॥১২ 

[ লা! কালী] তৈঃ (দৈতোঃ) মুক্তানি ( ক্ষিগানি ) শস্ত্রাণি (থড়গাদীনি) 
তথ! মহাস্ত্রণি চ (বাপাপিনী) মুখেন জগ্াহ ; তথ| (তদ্বৎ) রুষ! (ক্রোধেন) 

'শশনৈঃ ( দন্তৈঃ) মথিতানি (চুিতানি ) চ অপি ॥১৩ 

কালী দৈত্যনিক্ষিপ্ত [খড়গাদি ] শক্ত ও [বাণাদি] মহান 
মুখে গ্রহণ পূর্বক ক্রোধে দস্তন্নারা চুর্ম করিলেন ॥১৩ 

[ সা] বলিনাঃ ( বলবভাং) মহাত্সনাম্ (মহাত্তঃ আত্মন: দেহ! যেষাং 
তেষাং মহাকাবানাম্) অস্রাণাং তৎ সর্বধং বলং ( সৈম্ং) মমর্দ (পিপেষ) 

[কাংশ্চিৎ] অভঙ্ষচ্চ তথাঅগ্ঠাংশ্চ ( অহ্গাণ ) অভাড়য়ৎ ॥১৪ 

* 'অহ্দয়ৎ। 'অপোটরৎ $ “অপুটয়ৎ ই ইতি চ। 
1 “ছুরাত্বনাম্' ইতি কচিৎ। $ “তথা? ইতি চ কুত্রচিৎ। 

০ অপ টপ, এ 
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অসিনা নিহতাঃ কেচিও কেচিৎ খটঙ্গতাড়িতাঃ। 
জগ, বিনাশমনুরা দন্তাগ্রাভিহত স্তথা ॥ ১৫ 
ক্ষণেন তদ্বলং সর্ধ্বমস্রাণাং নিপাতিতম্। 
ৃষ্া চণ্ডোহভিছুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্ *॥১৬ : 
শরবর্ষৈরমহাভীমৈীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ। 
ছাদয়ামান চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ ণ' সহত্রশঃ ॥১৭ 
[ কালী] মহাবল মহাকায় সমস্ত দৈত্য-সৈন্য মর্দন করিয়। 

কাহাকেও ভক্ষণ, কাহাকেও বা তাড়না করিলেন ॥১৪. 
কেচিৎ অস্ুরাঃ আদিন। (খড়গেন ) নিহতা; (ছিন্না: সঙ্জঃ) ; কেচিৎ 

[ অন্থরাঃ] খট্যাঙ্গ তাড়িতাঃ [সম্তঃ] তথ! কেছিৎ [অনুরাঃ] দস্তাগ্তিহতাঃ 
(দশনা গ্রচুর্ণিতাঁঃ ) [সস্তঃ) বিনাশং জগ্ম, (পঞ্চত্বং প্রাপুঃ) ) 1১৫ 

কেহ খড়াদ্বারা খণ্ডিত, কেহ বা খটাঙ্গদ্বারা তাড়িত 
এবং কেহ বা দন্তাগ্র্রা চুণিত হইয়া বিনষ্ট হইল ॥ ১৪ 

[ তয়] অস্গুরাণাং ৩৭ সর্ধং বলং (সৈশ্কং ) ক্ষণেন নিপাতিতং দৃষ্।, 
চও? অতিভীষণাং ( অভিচ্য 'ররূপবিত্রমাং ) ভাং কালীম্ অভিদুদ্রাব 

( আভিমুখ্যেন অধাবৎ) | অত্র চগগ্রহণং মুণ্ডগ্তপাপলক্ষণম্ ] 0১৬ 

অন্থরগণের সেই সমগ্র সৈস্ত ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইতেছে 
দেখিয়া, চণ্ড সেই অতি ভীষণ! কালীর (অভিমুখে) ধাবিত 
হইল। [ চণ্ড সহ মুণ্ডও ধাবিত হইল বুঝিতে হইবে ) ১৬ 

মহাহরঃ (চওঃ) মহাভীমৈঃ (অতিভীষণৈঃ ) শরবর্ষেঃ (বাণ 
সী শী 

₹ 'আতিভীষপম্ঃ ইতি বা পাঠ) “ুগক্ষিতপ2 ইতি কেচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে--সপ্তমমাহাত্মম্। ২৪৫ 

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তনুখম্। 
বভূর্ধধার্কবিম্বানি নুবুনি ঘনোদরম্ ॥১৮ 
ততো জহাসাতিরুষা ভীমং ভেরবনাদিনী | 
কালী করালবক্্ান্তর্দদর্শদশানোজ্জলা ॥ ১৯ 

লম্পাতৈঃ) [তথা] মুণ্চ্চ ক্ষিপ্ত; (প্রেরিত? ) সহশ্রশঃ ( বহুসহশ্রৈঃ) 
চজৈ? তাং ভীমাক্ষীং ( ভীবণনেত্রাং )[ কালীং ] ছাদয়ামান ॥১৭ 

মহাস্থুর চণ্ড ভীষণ শর-বর্ষণে এবং মুণ্ড লহশ্র সহম্ত্র চত্র- 
নিক্ষেপে সেই ভীমনেত্রা কালীকে আচ্ছাদন করিল !১৭ 

ধথ। (যদ্দৎ ) স্ুবহশি অর্কবিদ্বানি (কর্যমণ্ডলানি) ঘনোদরং 
(কৃষ্ণমেধাত্যন্তরং) [প্রবিশন্তি সপ্ডি ভান্তি) [ভদ্বৎ] তানি (মুগক্ষিপ্ানি) 
অনেকানি চ্াশি তশুখং (তস্তাঃ কাল্যাঃ মুখং) বিশমানলি ( প্রবিশস্তি 
নন্ভি ) বহুঃ ( ধিদীপিরে )॥১৮ 

'*বহুসংখ্যক নুর্ম্যমগুল কৃষ্ণবর্ণ মেঘমধো প্রবেশকাঁলে 
. যেরূপ শোতা হয়, [মুণ্ড-নিক্ষিপ্ত ] সেই বনহুসংখ্যক চত্র 
কালীর মুখে প্রবেশকালে সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ॥১৮ 

ততঃ ভৈরবনাদিনী (ভীমনাদ।) করালবত্ত (ভীমবগনা) অন্তদুদিশ- 

দশনোজ্ৰল! (অন্তঃ মধ্যে দু্দশ| হুঃখেন দর্শনীয়!, যে দশনা; তৈঃ উজ্জ্বল! ; 
যদ! করালবক্তখান্তে ভীবণবক্ত, মধ্যে দুর্দশা; যে দশন। স্তৈঃ উজ্জ্বল) কালী 
অতিরুষ। ( অতিক্রোধেন ) ভীমং ( ভয়ঙ্করং বথ। স্যাৎ তথ ) জঅহাম [ হান: 
শুভ্র, তেন কালী কৃর্ধাপি উজ্্বলীত্ৎ ইতি বর্ণোৎকর্ষঃ সচিতঃ ] 0১৯ 

অনস্তর ভীমনাদিনী করালবদন। কালী অভিক্রোধে 
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উদথায় * চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত। 
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥২০ "' 
অথ মুণ্ডোহপ্যধাব€ তাং দৃষ্ট। চণ্ডং নিপাতিতম্ 
তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ স খড়গাভিহতং রুষা । ২১ 

হাম্ত করিতে লাগিলেন ) হান্ত-প্রভাবে ছুনিরীক্ষ্য দশন 
গ্রভায় তদীয় কৃষ্ণবর্ণ অধিকতর উজ্জল হইয়া উঠিল | ১৯ 

দ্বেবী (কালী) মহাসিম্ ( মহাখড়াম্ ) উত্থায় (উ্থাপ্য অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ 
সাধাডঃ) হম্ [ইতি কোপোক্তিপুরঃদরমিত্যর্থ] চণ্ডম্ [ প্রতি ] অধাবত; 
অস্ত (চগ্্য) কেশেধু গৃহীত্া (আকৃত্ণ) চ তেন অনিনা শিরঃ অচ্ছিনৎ ॥২৯ 

কালী মহাখডগ উত্তোলন করিয়া “হম” এই কে!পোক্তি 
সহকারে চগ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং উহার কেশাকর্ষণ 
পূর্বক সেই খড়গ দ্বারা তীয় শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ২০ 

অথ মুঃ অপি চণ্ত নিপতিত, দু তাং [ কালীং ] [প্রতি] অধাবৎ, 
সপ সপ »৮ শিপ শ্পিশপীং 

কক: স্উথায 9 মহাসিং সা”. ইতি) উত্তাব্য। ইতি চ কষচিৎ। উত্তাযয 
উত্তায়মানং প্ীযুজ্য উদ্ধে কৃত্বা। 'উত্বাঘা চ মহাসিং হম্' ইতি পাঠে দেবী 
উত্থ। উত্থিত সতী মহাসিং চ আধ্য আগত্য প্রাপ্যেত্যন্বঘঃ | 

1 অতঃপরম্ --“ছিয়ে শিরদি দৈত্যে্রশ্চক্রে নাদং হুভৈরবম্। তেন 
নাদেন মহতা ভ্রাসিতং ভূবনত্রয়ম্ ॥” শ্লোকোহয়ং কষচিৎ দৃশ্থাতে | 

$ “অথ মুণ্ডোহভ্যধাবৎ তাম্" ইতি সুগম? পাঠঃ । 
পতমপাপাতয়ৎ তুদ্ধং খটা ঙ্লাতিহতং রুষ!” ইতি চ কচিৎ। 



উত্তমচরিঞ্ে--সগডমমাহাক্যম্। ২৪৭ 

হত শেষং তত সৈন্য দৃষ্ট1 চণ্তং নিপাতিতম্। 
মুণ্ডঞ সুমহা বীর্ধ্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্॥২২ 

. শিরশ্গুস্য কালী চ গৃহাত্া মুণ্ডমেব চ।% 
প্রা প্রচগ্ডা্হাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২৩ 

সা রুষা (ঞ্রোধেন) তমপি খগ্গাভিহতং [ বত্ধা ] ডুমো অপাতয়ৎ অন্য 
শিরস্ত ন ছিন্নং, খরগপ্রহারমাহমত্াবগন্তবাম্]॥২১ 

অণন্তর চণ্ডকে নিপতিত দেখিয়া,যুণ্ডও তাহার (কালীর) 
প্রতি ধাবিত হইল, তিনি ক্রোধভরে তাহাকে ও খজ্গীঘাতে 
ভূতলে পাতিত করিলেন ( মণ্তক ছিন্ন করিলেন না )॥২১ 

ইতশেষং মৈন্যং সুমহা বীর্ঘয: চং মুগঞ [দেবা! ভূমৌ] নিপাতিতং দৃষ্। 
ভয়াতুরং | সৎ] ততঃ (বুদ্ধদুমিত:) দিশঃ (ইতত্ততঃ) ভেজে (পলায়িতবৎ) ॥২২ 

ইভাঁবশিঞ্ ভয়াতুর সৈশ্ত মহাবল চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত 
দেখিয়া রণস্থল হইতে চতুর্দিকে পলায়ন করিল ॥২২ 

কালী চণ্তয্ত শিরঃ (মস্তকং) চ [তথা ] সশিরস্বং মুণ্ঞ্ এব গৃহীত্বা 
চগ্ডিকাম্ (কৌশ্িকীমূ) অভ্যেত্য (আমাগ্ক উপগম্য ইভার্থ; ) প্রচণ্াট্ট- 
হালমিশ্রং ( প্রচণ্হান্তগর্ভং যথাস্তাৎ তথা ) গ্রাহু (উক্তবতী )1২৩ 

কালী চণ্ডের মস্তক ও সমন্তক মুণ্ডকে লইয়া চণ্ডিকার 
নিকট গিমন পৃর্বক প্রচওড হান্ভ সহকারে কছিলেন ॥ ॥ ২৩ 

কক 'মৌগুমেব চ? ইতি কচিৎ পাঠঃ. 



২৪৮ দেবী-মাহাত্যযে 

ময়া তবাত্রোপহ্ৃতৌ চণ্মুণ্ৌ মহাপশু। 
যুদ্ধযন্তে স্বয়ং শুস্তং নিশুস্তঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৪ 

থষিরুবাচ ॥ ২৫ 

তাবানীতৌ ততো দুষ্ট। চণ্ডমুণ্ড মহান্থুরৌ। 
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্তিকা বচঃ ॥২৬ 
অত্র বুদ্ধযজ্ঞে (বুদ্ধং যজ্ঞইব হিংসারামপি হ্ব্গদায়িত্বাৎ তন্মিন্ ; অথব। 

যুদ্ধমেব যঙ্জে| ষস্তাঁঃ তৎসন্দ্ধো হে যুদ্ধধজ্জে দেবকার্য/কারিপি) তব (তুভাঃ) 
চগ্মু্ধী মহাপশূ মধ! উপহতৌ (উপহারীকৃতে ; হর্দজনকমিপমুপ- 
চৌকনন্) ; শুস্তং নিশুস্তঞ্চ ( দো মহাপশু যজ্জে পশোরের জশ্তনাৎ ) ত্বং 
স্বয়ং হনিত্যলি [বুদ্ধন্ ষজ্তত্ব-রূপক-বলাৎ শুওনিশন্তয়োরপি মহাপশুত্ব- 

, ধ্বননেন পূর্বার্দোক্তবিশেষণয়োরিহাপি ভন্বয়ঃ নুচিতঃ ] 0২৪ 

এই যুদ্ধরূপ যজ্ধে (অথবা হে যুদ্ধযন্ঞে) আমি তোম!কে 
চও্-মুণ্ডরূপ মহাপিশুদ্বয় উপহার দিলাম 3 [দেবগণ-্রীত্যথে] 
শুস্ত ও নিশুস্তকে (মহীপশুদ্বয়কে) তুমি স্বয়ং বধ করিও ॥২৪ 

খষি; উবাচ ॥ ২৫ ॥ ততঃ [কাল্য।] আনীতৌ (উপহারীবৃতে) তৌ। 
মহান্থরৌ গুমুণ্ডো দৃষ্ট। কলাণী (শুলদা) চণ্ডিক! ( ভগবতী কৌশিকী ) 
কালীং (দেবীং) ললিতং (মধুরং) বচঃ (বাক্যম্) উবাচ /১৬ 

থষি কহিলেন ॥১৫॥ অনস্তর উপহারদ্ূপে কালীর 
আনীত চণ্ড ও মুণ্ড এই মহাস্ুরদ্বয়াকে দর্শন করিয়া কল্যা- 
ময়ী দেবী কৌশিকী কালীকে সুমধুর বাক্যে কহিলেন ॥২৬ 



উত্তমচরিত্রে--সপ্তমমাহাআ্বযম্। ২৪৯ 

'যম্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ঞ্ গৃহীত্ব। ত্রমুপাগতা । 

চামুণ্ডেতি ততো! লোকে খ্যাতা দেবিঞ্,ভবিষ্যসি ॥২৭ 

ইতি মাকণ্ডয়পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তবে দেবীমাহাক্মো 

চওমুগবধো নাম সপ্তমেোইস্যায়ঃ ॥ 

যম্মাঞথ ত্বং 5৪: মুওঞ্চ গৃহীত্বা উপাগতা। ( ম্সমীপমাগতা ) | অসি ] 
তত? ছে দেবি তং লোকে (জগতি। চামুণ্ডা ইতি | নাস্তা ] থাত। ভবিযাসি। 
[ “ছস্তাভ)াং চওমুণ্ডো দৌ কিলাগৃহাদসে তঃ। মত্বর্থকে হাতশ্চণ্- 
সু দেব্যেব কথাতে ॥ ততঃ পৃষোদরাদিতাৎ শিষ্টশব্দপ্রয়োগত)। 
চগ্ুশব্বন্ত চাতেন চাখগেতি প্রসিধাতি |” অভ্র; পৃযোদরাদিত্বাৎ 
চগুমুণ্াস্থানে চামুণ্ড সাধ্যেতি। বদ্ঘ: করেওন্তি তগ্তহ্তান্তীতি তদ্বান্ 
নম ভবতি দণ্তীভিবৎ। তৎ করেণ যা গৃহাৎ মা' চণ্মুগ্ডবতী কালীতি মন্বর্থে 
অশ আদিত্যাদচ ক্রিযাং টাপি চগশবান্ত পৃষোগারদি ত্বাৎ 'চ।' ইত্যাদেশে 
চওমুখডের চামুণ্ডেহাতি প্রায় ] 4২৭ 

যেহেতু তুমি চণ্ড ও যুণ্ডকে লইয়া আসিয়াছ, এজন্য হে 
দেবি, জগতে তুমি চামুগ্তা নামে বিখাত হইবে ॥ ২৭ 

মার্কঙেয় পুরাণাস্তর্গত সাবণি মন্গর অধিকার সম্বন্ধীয় 
দেবীমাহাজ্মো চণ্মুগ্ডবধ-নাঁমক সপ্তম অধ্যায় ॥ 

« 'খাত।| দেবী ভবিষ্যসি' ইতি ব। পাঠ। 



২৫৯ দেবী-মাহাক্যো ॥. 

খধিরুবাচ ॥ ১ 

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে যুণ্ডে চ বিনিপাতিতে। 
বহুলেষু চ সৈম্ছোষু ক্ষয়িতেসুরেশ্বরঃ ক ॥ ২ 
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুত্তঃ প্রতাপবান্। 
উদ্্যোগং সর্ববসৈম্যানাং দৈত্য নামাদিদেশ হ ॥ ৩ 

শা ৬ ঝর 

তা) সর্্ববলৈদৈ ত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ। 
কম্ব,নাং চতুরশীতিনি্যান্ত স্ববলৈবৃতাঃ ৭ ॥ ৪ 
তি উবাচ 1১ তত চগ্ডে নিহতে [সতি] মুণডে দৈত্যে চ বিনিপাতিতে 

[সতি] [ তথা ] বহুলেবু নৈন্চেযু ক্য়িতেবু (বিনষ্টেযু সৎস্থ ) প্রতাপবান্ 
(উগ্রতেজাঃ) অহরেশ্বর; পস্ত; কোপপরাধীনচেতাঃ ( ক্রোধপরবশচিত্তঃ ) 
[ সন] সর্নৈন্ঠানাং (সর্লাণি সৈষ্ঠানি যেধাং ঠে নবসৈন্তাঃ রন্রবীজাদয়ঃ 
তেযাং) দৈত্যানাং উদযোগম্ (যুদ্ধার্থং সমারস্তম্) আদিদেশ ॥২-৩ 

খধি কহিলেন ॥ ১ ॥ অনস্তর চণ্ড নিহত ও মুশ্ত দৈত্য 
নিপাতিত এবং বনু নৈহ্য বিনষ্ট হইলে, ক্রোধান্থিত চিত্ত 
প্রতাপশালী অন্থসরাজ শুদ্ত সর্ব সেনাসমঘ্িত [রঙ'বীজাদি] 
দৈতাগণকে ধুদ্ধোদযোগার্থ আদেশ করিলেন ॥ ২৩ 

অস্ত মমান্ঞয়! [প্রধানভৃতাঃ ষ্সামগ্তামাত্যাদয়। | বড়শীতিঃ দৈত্যাং 
উদ্গাযুধাঃ ( উগ্ভতশন্ত্াঃ সপ্ত; যন্ব! উদামুধসংজ্ঞকাঃ বড়শীতিসংখ্যকাঃ) 
সর্ববলৈ ( চতুরঙগলক্ষণৈ; সর্বসৈগ্ঠৈঃ [ বৃতাঃ)5 [কিঞ্চ] কন্ুনাং 

* 'ক্ষপিতেঘু, ইতি বা) 1 চতুরািতি। _ করনি ইতি চ কেচিৎ। 



উত্তমচরিভ্রে--অষ্টমমাহাত্মম্। ২৫১ 

" কোটিবীর্ধ্যাণি * পঞ্চাশদস্থ্রাণাং কুলানি বৈ। 
শতং কুলানি ধৌত্রাণাং ৭" নিগচ্ছন্ত মন্বাজ্য়া ॥৫ 
কালকা দৌহ্্দী। মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ। 

, যুদ্ধায় সঙ্জ1 নির্ধ্যান্ত আক্ঞয়া ত্বরিতা৷ মম ॥ ৬ 
(কম্মুকুল-জা তানাং) চতুরশীতিঃ [দৈ ঠ্যাং] সবলৈঃ বৃতাঃ (বেষ্টিতাং সন্ভ:) 
নির্ধযান্ত (দেবা! সমং বৃদ্ধায় নিঃসরস্ক )। কোটিবীর্ধযাণি ( কোটিবীর্ঘ্য- 
স'জ্ঞকাঞ্র-কুলোভ্তবানি ) অন্গরাণাঁং পঞ্চাশৎ কুলানণি ( বৃন্দানি) [ তথা] 
ধৌঅ।ণাং ( ধুঙ্রবংশজাতানাং) শতং কুলানি (শতবৃন্দানি) | দেব্যাসহ 
যোদ্,ং] নির্গচ্ছহ (যুদ্ধক্ষেতং যান্ত )| ৪-৫ 

অগ্থ আমার আদেশে সর্দবিধ সেনাপরিবৃত আমুধধারী 
(কিংবা উদায়ুধবংশীয়)ছিয়শী জন প্রধান দৈত্য এবং শ্বসৈম্ত- 
পরিবেষ্টিত কথুবংশীয় চুরাশীজন দৈত্য যুদ্ধার্থ যাত্রা করুক ॥ 
আর কোটিবীর্ধা-কুলজাত দৈত্যের পঞ্চাশ বৃন্দ ও ধ্অবংশীয় 

ত্যগণের শত বুন্দ দেবী সহ যুদ্ধার্থ যাত্রা করুক ॥৪-৫ 
কালকা; (কালবংনীযাঃ) দৌঙদাঃ (হৃঙ্গ দবংগ্া; ) মৌর্ধ্যাঃ 

( মুর্বংশজাঃ) তথ! কালকেয়াঃ ( তন্বামানঃ ) অন্ুরাঃ সঙ্জাঃ ( গৃহীত- 

সন্গাহাঃ) [ সন্ধঃ ] মম আঙ্য়। যুদ্ধীধ ত্বরিতাঃ (সত্বরাঃ) নিষ্যান্ত ৪ 

সসঞ্জ কাঁলবংশীয়, হুহদ্বংশীয় যুরবংশীয় ও কালকের 
অন্থুরগণ আমার আদেশে সত্বর যুদ্ধার্থ নির্গত হউক ॥ ৬ 

কোটিসংখ্যানি ইতি ব! পাঠ । $ ধুস্ত্াণাম্ ইতি চ কচিৎ। 



২৫২ দেবী-মাহাত্যো 

ইত্যাজ্ঞাপ্যানুরপতিঃ শুস্তো ভৈরবশাসননঃ | 
নির্জগাম মহা সৈন্তসহক্রৈবহুতিব্ তিঃ ॥৭ 
আয়াতং* চণ্ডিকা দৃষ্ট' তৎসৈম্তমতিভীষণম্। 
জ্যান্বনৈঃ পুরয়ামাস ৭" ধরণীগগনান্তরম্ ॥৮ 
ততঃ সিংহো। মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ। 
ঘণ্টাম্বনেন তান্ নাদান্ অন্বিকা চোপবৃংহয়ণ ॥৯ 
অহ্থরপতি ভেরবশাননঃ (ভৈরবমূ উগ্রং শাসনং আজ্ঞা যস্ত সঃ) 

শুস্ত; ইতি (এবং) আজ্ঞাপ্য ( আদিগ ) বহুভি; মহাসৈন্যসহাশৈত বৃতঃ 
( পরিবেষ্টিত: ) [ সন্] নির্গাগাম ( দেব্যানহ যোদ্ধ,২ নির্ধযৌ )॥ ৭ 

অন্নুররাজ ভৈরবশাসন শুম্ত এই রূপ আদেশ দিয়! বন- 
সহম্ব মহাসৈন্য পরিবৃত হহয়! যুদ্ধার্থ যারা করিলেন ॥ ৭ 

চণ্ডিকা অতিভীষণং ( অভিতরাং ভয়ঙ্কর: ) তৎসৈগ্ঠম (তস্য শুস্তস্ত 
সৈম্তম্) আয়াতং (আগতং) দুষ্ট জ্যান্বনৈঃ ( মৌবনীটস্কারধ্ননিতিঃ ) 
ধরণীগগনাস্তরং ( াবাপৃথিব্যাপ্তরালং ) পুরয়ামাল ॥ ৮ 

চণ্ডিকা অতিভীষণ তদীয় সৈন্য আগত দেখিয়া, ধনুষ্টক্কার 
ধ্বনিদ্ধারা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যতাগ পূর্ণ করিলেন ॥ ৮ 

হেনুপ (রাজন্ ছুরথ) ততঃ সিংহঃ অতীব মছ্ছানাদং কৃতবান্। 
অদ্বিকা চ ( কৌশিকী অপি) ঘণ্টাম্বনেন ( ঘণ্টাধবনিণ। ) তান্ নাদান্ 
উপবৃংহয়ৎ ( ৮৪ তীঃ আগমশান্স্তানিতাতবাৎ অড়ভাবং)1৯ 
পা আপা কপ ০০ ০৮ ০০ শ স্পশি আপে পলা পদ পট শাল পা সং পাপা 

* “আয়াপ্তম্" ইতি বা। $ 'মহানাদান'_-“স চ সিংহোমহ হানাদম্” ইতিচ। 
1 “তনাদং' 'তলাদান্ঃ ইতি চ.কচিৎ 'অন্বিক! চাঁপাবৃহয়ৎ ইত্যপি কৃচিৎ। 



উত্তমচরিজে--অষ্টমমাহীত্বাম্। ২৫৩ 

'ধন্জরযাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপুরিতদিজখ|1%. 

নিনাদৈভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিত্বাননা ॥১০ 

হে রাজন, অনন্তর সিংহ অতি মহান্ শব্দ করিল; 
অন্থিকায় ও ঘণ্টধবনিতে সেই মহাশব্ধ পরিবন্ধিত করিলেন ॥৯ 

শব্দাপুরিতদিধুখ! (শক; স্বকীয়কষ্টধ্মণিভি আপুরিতানি আ 
সমন্তাৎ পুরিতানি ভরিতানি দিশাঁং মুখানি য়া স1) বিস্তারিতানন! 
( অতিপ্রকটিতবদ্দন। ) কালী (কে'শিকীললাটপট্টনিঃস্থতা। দেবী) 
| কৌশিক্যাঃ] ধনুর্্যাদিংহঘণ্টানাং ভীষণৈ2 (ভয়াবহৈঃ) নিনাদৈঃ 
( ধ্বনিডিঃ ) জিগ্য (জিতা) ॥ [ দেবা! ধনুরাদিশব্দৈ: কাল্যাগঞ্জনধ্বনিঃ 
আতিপ্রান্ত ইতি ভাব: || [অগবা শব্দাপুরিতিণুখ। বিল্তারিতাননা 
কালী ভীষণৈঃ নিনাদৈ; [ দেব্যাঃ কৌশিকযাঃ] ধনুর্যাসিংহঘন্টানাং 

[ শব্দান্ ] জিগো, অভিভূতবতী ; ব্যতায়ো বহুলম্ ইতি কর্ধব্যাত্মনেপদম্; 
ইত্যনয়ঃ কারী; ] 0১৭ 

নিনাদে দিউঅগুলপুর্ণকারিণী বিস্তারিত-মুখী কালী 
1 কৌশিকীর ] ধনুর্জ্যাসিংহ ঘণ্টা-প্বনির নিকট পরাভূত 
হইলেন? ( এ সকল শব্দ কালীর ভীষণ গর্জনকে অতিক্রম 
করিল)। [অথচ কালী ভীষণ গর্জনে দেবীর ধ্ছর্জ্য প্রভৃতির 

ধনিকে পরাভূত করিলেন (ঢাকিয়া ফেলিলেন ) ]॥ ১০ 
সরা ১ পপ দই বি পাশরজজাাজল সত শপ ০ চি 

* 'নাঁদাপুরিতদিগুখা' ইতি জে? ইতি চ কৃচিৎ (জনীঙ রাহূর্াবে)। 



২৫৪ দেবী-মাহাজ্যে 

তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্য সৈন্যৈশ্চতুর্দিশম্। 
দেবী সিংহস্তথা কাঁলী মরোধৈঃ*পরিবারিতাঃ ॥ ১১ 
এতস্সিনন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরঘিষাম্। 
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্ধ্যবলান্বিতাঃ ৭ ॥ ১২ 
বরন্মেশগুহবিষ্ণনাং তথেন্দ্ত্্য চ শক্তয়ঃ। এ 
শরীরেভ্যো৷ বিনিস্রম্য তদ্রপৈশ্চপ্তিকাং যযুঃ ॥১৩ 
চতুদ্দিশং (চতস্রে। দিশঃ অধিকরণভৃত। যস্ত তাদৃশং ) তনিনাদম্ 

( তাদাং ধনুর্দযাপিংহঘন্টানাং নিনাদং ধবনিমিত্যর্থ, ) উপশ্রত্য (আকর্ণা) 
সরোধৈঃ (তুদ্ধৈঃ) দৈশু/সৈন্যৈং দেবী (কৌশিকী ) সিংহ (বাহনভূত- 
কেশরী ) তথ! কালী (চাযুণ্ড চ) পরিবারিতাঃ ( বেছিতাঃ )[ যদবা চঠলে। 
দিশা; (দিশ:) অধিকরণভৃত! যন্সিন্ পরিবারণ-কম্দণি তদ্ যথা তথা 18১১ 

ধনুর্জযাদির চতুদিগ্ব্যাপী সেই শব্দ শ্রবণে দৈত)সৈস্তগণ 
কৌশিকী সিংহ এবং কালীকে পরিবেষ্টন করিল ॥ ১১ 

হে ভূপ, এতশ্রিন অন্থরে (গেবীদানবসংগ্রামাবসরে ) হুরদ্বিষাং 
( অহ্থরাণাং) বিনাশান | তথ! ] অমরসিংহানাং ( দেবশ্রেষ্ঠানাং ) ভবায় 

(অতিবৃদ্ধযে সম্পদে 9) ব্রদ্গেশগুহবিঞ,নাং (চতুন্যুধশিবকাত্তিকেয়হরীণাং) 
তথ। ইন্দ্রন্য চ অভিতীর্য)বলান্থিতাঃ ( বীধ্যমুৎ্সাহশক্তি বলং দেহশত্তিঃ 
তাভ্যামা্ঘতাঃ ) শক্তয় (সামর্থরূপা দেব) | তেষাং ] শরীরেভাং 

বিনিক্ষম্য (নিঃহ্থতা) তদ্ধেপৈ; (বঙ্জাদীনামাকুতিভিঃ) [উপলক্ষিতাঃ সত্য] 
চগ্ডিকাং যঘুঃ | 1 বিসুশব্দেন বরাহনাসংহাবপ ] 6 ১২-১৩ 
০ -শাপিল শীট ক পপি আল শিস সপ এআ পপাপারিস্প সহ আজ 

॥.. ক্গ 'শরৌদৈঃ পরিবারিতাঃ' ইতি বা পাঠঃ। 
1 “সৈম্তানান্ ইতি কেচিৎ ।  "তখৈবেন্ত্রস্ত শক্ত ইতি কেচিৎ। 



উত্তমচরিজ্রে-_অষ্টমমাহাত্মযম। ২৫৫ 

'য্ত দেবস্ত যন্রপং যথাভূষণবাহনম্। 

তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরস্ুরান্ যোদ্ধ,মাযযৌ ॥ ১৪ 
হংসযুক্তবিমানাগ্রে * সাক্ষিনূত্রকমগ্ডলুঃ। 

*আয়াতা ত্রহ্মণ; শক্তিত্রক্মাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৫ 

হে রাঁজন্, এই সময়ে অসুরগণের বিনাশার্থ এবং দেব- 
গণের কল্যাণার্থ ব্রঙ্গা শিব কাত্তিকেয় বিষু এবং ইন্দ্রের 
মহা বীর্ধ্য ও বলসম্পর শক্তিগণ তত্তদদেহ হইতে নিক্ষান্ত 
হইয়া সেই সেই রূপে চত্তিকাঁর নিকট আগমন ক্রিলেন। 
[ বিষু শব্দে বরাহ নুপিংহ বুঝিতে হইবে ] ॥ ১২১৩ 

যন্ত দেবস্ত বৎ (যানুক) রূপং (আকৃতিঃ) যথাডূষণবাহনং 

( ভূষাবাহনান্যনতিক্রম্য ইত্ার্থ;), তদ্বদেব ( তথাবিধস্ৃধণবাহন| এব) 
তচ্ছক্তিঃ (তশ্থ দেবস্য শঞ্তিঃ ) অহ্রান্ যোদ্ধ,ম্ (প্রহর্ত,ম ) আবযৌ 
| অথব| 'অহরৈঃ সহ যুদধার্থং যুদ্ধক্ষেত্রমাজগন.$ 11১৪ 

যে দেবের যেষন রূপ যেমন ভূষণ এবং যেমন বাঁহন, 
ঠিক গেই সেই রূপ, ভূষণ ও বাহন [ও অন্ত্রাদি] লইয়া! সেই 
দেবের শক্তি অন্থরগণসূহ যুন্ধার্থ গমন করিলেন || ১৪ 

হাজির নিএহ্হা রানির? ঘন্ধ। অগ্রেপ্রথমং রি নাক্ষমুত্র- 
টি চে 7 ২ ০ পপি শা পাদ পক্পীত 

রখ হংসহুজতবিমানস্থা ইতি বা পাঠঃ | 



২৫৬ দেবী-মাহাত্য্ে 

মাহেশ্বরী বৃষারূঢা৷ ত্রিশৃলবরধারিণী । 
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৬ 
কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ুরবরবাহনা। 
যোদ্ধ,মভ্যাষযৌ দেত্যানস্বিক! গুহরূপিণী ॥ ১৭ 

কমগুলু; ( অক্ষহত্রং জপমাল! কমগুলুশ্চ তাভাং স্হ বর্তমান1 ) বর্ণ? 
শক্তিঃ আয়াত ; স। চ ব্রহ্মাণী [ ইতি ] অভিধীয়তে ( কথ্যতে ) ৪১৫ 

হংসধুক্ত, বিমানারঢ1 জপমাল। ও কমগুলুহস্ত! ব্রহ্দার 
শক্তি আগমন করিলেন। তিনি ব্রহ্মাণী নামে প্রসিদ্ধ ॥১৫ 

বৃধারঢা (বৃষং বৃধভরূপং ধর্ম আবঢ। ) ভ্রিশুলবরধারিণী (আ্রীণি 
শুলানি শৃঙ্গাণি অগ্রাণি যগ্ত তথ ব্রিশুণং ত্রিখুলবরং ধরতীতি তথা) 
মহাহিবলয়া (মহাহী মহাসর্পো। তক্ষকানপ্তো বলয়ৌ যপ্তা; সা) চক্ররেথা- 
বিভূষণা (চন্ত্রন্ত রেখ! কল। স। এব বিৃবণং যন্তাং স।) [ এবংলক্ষণ। ] 
মাহেশ্বরী (মহেখরশক্তিঃ প্রাপ্তা) /অনরৈঃ লহ যোন্ধ,সাগত1 )1১৬ 

বৃষরূপী ধর্ধে আব্ঢ।, ভ্রিশূলহস্তা, নহ(সর্পবলয়! চন্দ্রকলায় 
বিভুষিতা মাহেখবরী আগমন করিলেন ॥ ১৬ 

শৃক্তিহস্তা (শক্তিরায়ুধং হন্তে যন্তা; স1) ময়ুরবরবাহন। ( মযুরবরঃ 
বাছনং ধন্তাঃ স1) কৌমারী (কার্তিকেয়শন্তিঃ) গুহরূপিণী ( কার্তিকের" 
রূপধারিরী) অদ্বিকা দৈত্যান্ যোদ্ধ,ম্ (সংপ্রহর্ত,ম্) আযযৌ 7১৭ 

শক্তিহন্তা মরুর শ্রেষ্ঠে আরূঢ। কান্তিকেয় রূপা কুম!র- 
শক্তি অন্থিক! দৈত]গণ সহ যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন ॥ ১৭ 



উত্তমচরিকপ্রে--অই্টমমাহাত্াম্। ২৫৭ 

তখৈব বৈষ্ণবীশক্িরগরুড়োপরি সংস্থিত। | 
শঙ্ঘ-চক্র-গদা-শাঙ্গ-খড়গ-হস্তাত্যুপাষযৌ ॥ ১৮ 
তখৈৰ (তদ্ধপৈব ব্রশাদিশক্তিবদেব) গরুড়োপরি-দংস্থিত। শঙখ-চত্র- 

গদা-শাঙ্গ-খন্গহত্ত। শেশ্খঃ পাঞ্চজগ্থং চত্রং হদর্শনং গদ! কৌমোদকী 
শাঁ্ং শুন্য হস্তি-দন্তত্ত ইদং শাঙ্গং বৈষবং ধনু; [ অন্থদীয়ন্ত চাগীয়ং 
শৃঙ্গ মাহিষমুচাতে। গবয়ং মাহিষং শুঙ্গং শাঙ্গ ং চাপাদি যন্মরম]। [ধমুঃ 
সাহচরাদত্র বাণেহপি উহনীয়। | খঙগাঃ নন্দকঃ এতেধাং সমাহার শঙ্খ 
চপগদাশাজ-খজীং তথ হস্তে যন্তাঃ সা) [ অভএব ধড়ভুজেয়ম্; তথাচ 

বামনপুরাণে “বা্ভি গরুডারঢা শশ্বচক্রগদাপিনী। শার্গ বাণধরাগ়াতা 

বৈশ্ববারাপৃধারিণা” প্রদিধ দক্ষাদীনাং বরদাণাবলরে বিষ্টোরষ্টভুজত্বং 
ভাগবতাদিনু। খঙ্ানাহচর্্যাত্চন্ম গৃহীহ্বা কেচিদস্তা অঙ্টভুঙ্গাতং প্রতিপাদ- 
যন্তি। নচৈকভুজস্ত শুহ্ঠবং দৌধায়। কৌমার্ধাদীনাম একাবুধত্বাৎথ। 

শয়াদিপদপ্ত পন্মোপলক্ষণত্বসন্তবাচ্চ ৷ কেচিচি “অভ্যুপো বাছুমুলং স্তাৎ” 
ইতিকেবদর্শনাৎ_-শগ্গাদীনি পঞ্চ হস্তাভ্যুপেবু যস্তা ইতি শঙ্খচক্রগদ।- 
শাঙ্গ খনহন্থাভাপা ইতি গ্দচ্ছেদং বিধার শঙ্গাদয়শ্ততুর্ু হন্তেু খড়ীশ্চ 
কঙ্ষায়ামিতি চতুহু জতমন্তাঃ প্রতিপাপয়ন্তি | ] বৈষ্বীশত্তিঃ (নারারণী ) 
অভ্যুপাষযৌ ( দৈত্যান্ সংগ্রহর্ত,ং রশস্থলমাঘযৌ ইত্য্থঃ ) ॥ ১৮ 

সেইরূপে, গরুড়াসীনা, শঙ্খ ( পাঞ্চজন্ত ) চক্র (দুদর্শন) 
গদ|] (কৌমোদকী ) শার্ঁ( গজদস্ত নিম্মিত ধস্থু )[ তৎসহ 
বাণ] এবং নন্দক-নামক খড়াধারিণী বৈষ্ুবীশক্তি [রণস্থলে] 
আগমন করিলেন। [ইনি ষড় ভূজা] [খডগলাহচর্যাবশতঃ চর্খ 
(টাল)ধরিয়া কেহ কেহ ইহাকে অষ্টভুজা বলিয়! নির্দেশকরেন; 
কৌমারী গ্রস্ৃতির স্তায় এক হস্ত শূন্য থাকায় দোষ নাই। 



২৫৮ দেবী-মাহাত্যযে 

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতে! হরেঃ1% 

শক্তি: সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তন্থুম্ ॥ ১৯ 
নারসিংহী বৃসিংহস্ত বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ। 
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ ॥ ২০ 

কেহ বা 'অভযাপ্চ অর্থে বাভ্মূল ( কক্ষ) ধরিয়! বলেন, হস্তে 
শঙ্খচক্রগদা শার্গ' এবং কক্ষে খগ্ুধারিণী-- ইনি চতুতু জা 1১৮ 

অতুলম্ (বলপরাব্রমাভ্যাম্ অনুপমং) যজ্ঞবারাহং (যজ্ঞাঙ্গকল্সিত- 
ণৃকরাকারং) রূপং বিরত; (ধারয়ত?) হরে; (বিষো?) যা শক্তি? সাপি 
বারাহীং তনুং বিভ্রতী (দধান1) তর (ধুদ্ধে) আযঘৌ ॥ ১৯ 

বল পরাক্রমে অতুলনীয় যক্ঞবরহরূপধারী হরির শক্তিও 
কারাহী তনু ধারণপুর্ববক তথায় আগমন করিলেন ॥১৯ 

নৃসিংহন্ত সন্বুশং বপুঃ (পরীরং) বিভত্রতী (দধরতী) সটাঙ্ষেপ-ক্ষিপত- 
নক্ষত্র-সংহতিঃ (সটাঁত ফর্ধকেদরাও তানামাক্ষেপেণ ইতস্তত; চালনেন 
ক্ষিপ্তঃ তিরস্কৃতাঃ নক্ষত্রাণাং সংহতরঃ মুহা; যয়| সা) নারমিংহী 
(নরলিংহশভিঃ) [দানবাণ্ হুন্'] তত্র প্রাপ্ত। (আগতা) ॥ ২৭ 

নাঁরসিংহী নৃসিংহের তুল্য ক্ধপ ধারণ করিয়া [ দাণব- 
পম স্যার শসা সি পপ শাস্পস জন শী সস সা পপ সপ 

+ “জজ্জে বারাহমতুলং রূপং য। বিভ্রতী হরে" ইতি কেচিৎ। হরে: 
বিষো; অতুলং (অন্ুপমং) বারাহং রূপং বিভ্রতী [সতী] যা বি 
অনিষ্ট প্রাদুভূ তি। বদ্ধ খধিভিঃ শান্ত্রেণ জে (অজ্ঞায়ি) ইত্াবয়ঃ | 



উত্তমচরিত্রে-অষ্টনমাহাত্মাম্। ২৫৯ 

বন্তহস্তা তথৈবৈজ্্ী গজরাজোপরি স্থিতা । 

প্রাপ্ত। সহজ্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা ॥ ২১ 
ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ | 

হন্যন্তামন্তুরাঃ শীন্্ং মম গ্রীত্যাহ চণ্তিকাম্ ॥*২২ 
বধার্ম] তথায় আগমন করিলেন, তদীয় কেসরসঞ্চালনে 

নক্ষব্রসমূহ ইতস্তত: প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ॥২০ 
তগৈব বজ্হত্ত। গলরাজোপরি স্থিত (এরাবতাবঢ়া) সহশ্রনরন! 

এন্ধী (ইন্্রশত্তিং ) প্রাপ্তা ( অঙ্রান্ সংহর্ত,মাগতা) ১ যথ! (যাদুশঃ) 
শক; ( ইন্্ঃ) [ আকারাদিন। সংতিষ্উতে ] সা তথেৰ ( তদ্বদেব )॥ ২১ 

সেইরূপ বজ্রহস্ত' গজরাজ ধরাতে আরূঢ! সহঅনেত্রা 
ইন্দ্রশক্তি [ অন্ুরসংহারার৫থ ] আগমন করিলেন ;[ আকার- 
প্রক্রাদিতে ] উন্দও যেমন, তিনিও ঠিক সেইরূপ ॥ ২১ 

ততঃ তাভি; (ব্রহ্মাণ)াদিভিঃ অষ্টাভিঃ মাতৃকাঁভিঃ) পরিবৃতঃ 

'1 বেছ্রিতঃ ) [সন] ঈশানঃ (শিব )_মম প্রীতা। ( মত্ীতিহেতোঃ ) 
[ এতাভি; ] দেবশক্কিভিঃ অহ্থরাঃ ( শুস্ত প্রমুখ; ) শীদ্রং হন্যন্তাম্ 
ইতি তি চণ্ডিকান্( কৌশিকীম্) আহ ॥ ২২ 

০০ আপার ০ শীতে পপ শী আন স্পা পপ ০ পা সমস পরাস্ত পাপ গা ০ প্রা 

দ' "ততঃ পরিবৃত। তাভিরীশান। দেবশক্তিভি। হগ্যস্তামহুরাঃ 

শীঘ্ত্ং মম প্ীত্যাহ্ চণ্ডিক1 ৪” ইতি কেচিৎ পঠন্তি। ততঃ তাভিং দেব- 
শক্তিভি; পরিবৃত। ঈশীন! (ঈশানশতিঃ ) চণ্ডিক! [ দেবশত্তীঃ প্রতি ] 
ধঙহ--[ ভবতীভি; ] মম ভ্রীতা। শীশ্রম্ অস্থরাঃ হস্ঠত্তাম ইত্যন়ঃ। 



২৬০ দেবী-মাহাজ্যে 

ততো দেবীশরীরাৎ তু বিনিজ্্রান্তাতিভীষণা | *& 

চণ্তিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২৩ 

সা চাহ ধূ্রজটিল-মীশানমপরাজিতা। 
দৃতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্ং শুস্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ২৪ 

অনন্তর সেই দেবশক্তিগণে পরিবেষ্টিত ঈশান চণ্ডিকাঁকে 
কহিলেন_ আমার জীত্যর্থে অন্থরগণকে শীত বব কর ॥২২ 

ততঃ দেবীশরীরাৎ ( কৌশিকীদেছাৎ ) অতিভ্ভীষণ| ( অভিভয়ঙ্করী ) 
শিবাশতনিনাদিনী ( অনন্তশুগালীগণনিনাদাদিত| ) অতুগ্রা ( অতিরৌদ্র! ) 
চঙ্িকাশক্তিঃ ( চণ্ডিকাতেজস্ববপা ) বিনিজ্ঞান্তা ( প্রাহুরতৃৎ ) ॥ ২৩ 

অনস্তর দেবীদেহ হইতে অতিভীষণা অসংখ্য শুগালীর 
নিনাদ-সমন্বিতা অতুযাগ্র। চণ্ডিকাঁশক্ষি নিংহ্ছতা হইলেন ॥২৩ 

সা অপরাজিত ( সর্ধজিত্বরী চণ্িকাঁশক্তিঃ) ধূর্রঙ্জটিলং ( ধুত্তজট।- 
বস্তম্) ঈশানম্(শিবম্) আহ ( অব্রবীৎ )_-হে ভগবন্, শুস্তনিশুস্তয়োঃ 
পার্থং দুতত্বং (বাভাবহভাবং ) গচ্ছ (প্রাপরণহ ) [অথবা হে দত তত্ব 
শভ্তনিশুভ্তরোঃ পার্্বং গচ্ছেতানয়ঃ ] 8 ২৪ 

সেই অপরাজিতা ( সর্ববজিত্বরী চগ্ডিকাশক্তি (ধুত্রবর্ণ- 
জটাধারী ঈশানকে কহিলেন--হে ভগবন্, আপনি শুস্ত- 
নিশুস্তের নিকট দুতরূপে গমন করুন ॥ ২৪ 

.. ** বিনিক্তান্তাসিপাশিনী? ইতি কচিৎ পাঠ। 



উত্তমচরিজ্রে-_-অই্টমমাহাত্সযম্। ২৬১ 

রাহি শুভ্তং-নিশুত্তঞ্চ দানবাবতিগবিবতৌ । 
যে চান্চে দানবাস্তত্র যৃদ্ধায় সমুপস্থিতাঃখ ২৫ 

ব্রিলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্ত হবিভূর্জ £। 
'যুয়ং প্রযাত পাতালং.ষদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ২৬ 

বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবস্তো যুদ্ধকাতিক্ষণঃ। 

তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন ঝঃ ॥ ২৭ 

অতিগর্বিতো ( অস্মৎসমঃ অংগ্রামশুরো! নান্তীতি জাতগর্ব্বৌ ) দানবো 
শুস্তঃ নিশুস্তঞ্চ রুহি ; যেচ অন্যে [ সংগ্রামণরন্মন্যতয়! গর্ধবিতাঃ ] দানবাঃ 
তত্র (তয়োরস্তিকে ) যুদ্ধায় সমুপন্থিতাঃ [ তানপি রাহী শেষ 1॥ ২৫ 

অতি গর্বিত দানব শু্ত নিশুস্ত এবং অন্তান্ঠ যে যে দানব 
তথায় যুদ্ধার্থ উপস্থিত আছে, তাহাদিগকে কহিবেন ॥ ২৫ 

ইন্্রঃ ব্রেলোক্যং লভতাং (গ্রারপ্সোতু ); দেবা; ( অগ্মাদয়ঃ ) ইবি- 
ভুজঃ (যজ্ঞেমু যথাভাগং হবীংঘি ভুগ্জানা;) সন্ত; যুয়ং যদি জীবিতুম্ 

“ইচ্ছথ, [ ত| ] পাতাল (রলাতলং ) প্রযাত ( গচ্ছত ) & ২৬ 

ইন্্র ত্রেলোক্য লাভ করুন; দেবগণ যজ্ঞের আহুতি ভোগ 
করুন ) তোমর! যদ্দি বাচিতে চাও, পাতালে গমন কর ॥২৬ 

অথচেৎ (যদি) ভবন্তঃ ,বলাবলেপাৎ ( বলগর্ববাৎ) যুদ্ধকাজিণ: 
(বুদ্ধাথিনঃ)[ ভবথ], [তদা ময়। সহ যোক্ধ,ম ] আগচ্ছত ; মচ্ছিবাঃ 
(এতাঃ মদীয়াঃ শিবাঃ) বঃ (যুদ্মাকং ) পিশিতেন (মাংসেন) তৃপ্যন্ত | ২৭ 



২৬২ দেবী-মাহাত্ো। 

যতো নিষুক্তো দৌত্যেন* তয়া দেব্য। শিবঃ স্বয়ম্। 
শিবদূতীতির্ লোকেন্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮ 
তেইপি শ্রুহ্বা! বচো দেব্যাঃ শব্বাখ্যাতং মহান্ুরাঃ। 

অমর্ধাপুরিতা৷ জগ্র্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥ ২৯? 
য্দি তোমরা বলগর্ববশে ঘুদ্ধাকাজ্জী হও, তবে আইস) 

আমার শিবাগণ তোমাদের মাংসে তৃপ্তি লা 5 কক্ষক ॥ ২৭ 

যতঃ (মম্মাৎ )| কৌশিকীদেহতৃতয়া] তথ! দেব] স্বরং শিব দৌত্যেন 
(দুৃত্যমের দৌত্যং তেন দূততেন দুতকর্ণণ। বা) নিঘুক্তঃ | অভুৎ ] ততঃ 
(তন্মাৎ) অন্মিন লোকে স শিবদূতী (নিবেন দুয়তি 'সন্দেশং 
প্রাপক্রতীতি তথ ) ইতি খাতিম্ ( প্রসিক্ধিম্) আগত (প্রাপ্তা ) ॥ ২৮ 

যে হেতু [কৌশ্লিকীদেহোৎপন্ন1] সেই দেবী স্বয়ং শিবকে 
দৌত্য কর্মে নিযুক্ত করিলেন; এন্জন্য সেই চণ্ডিকাশক্তিরূপা 
দেবী ইহলোকে শিবছৃতী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিলেন ॥২৮ 

তে মহাহুরঃ (৩স্ত।গ্ভাঃ ) অপি শর্বাখ্যাতং (শিবনোজং) দেব]? 
(শিবদৃত্যাঃ ) বচঃ (বাকাং) তব! অমর্মাপুরিতাঃ ( ক্রোধপূর্ণা; )[ সন্ত] 
[ শিবোক্রদেবীসন্দিষ্টনামবাদশ্রবণাৎ উদ্দীপ্তা; ক্রিয়ৈব কেবলমন্তোত্তর- 
মিতি মন্ানাঃ ] যন্তঃ (ও) কাত্যার়নী (চগ্ডিক! অপবা মুলশক্তযভেদেন 
তশ্গাঃ শিবদৃত/। অপি কাত্যার়নীতোক্তঃ ) স্থিত, [ তত্র ] জগ. ॥ ২৯ 

ক “দুত্যেন+ ইতি ব| পাঠ) 1 'শিবদৃতা” ইতি হুগমঃ পাঠঃ। 
$£ যত্র কাত্যায়নী স্থিত! ইতি বা পাঠঃ 



উত্তমচরি/ত্রি--অষ্টমমাহাঘ্মাম্। ২৬৩ 

ততঃ প্রথমমেবাঞ্ধে শরশক্তয্িবৃষ্টিভিঃ | 
ববধুরুদ্ধতামর্ধাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ৩০৯ 
সা চ তান্ প্রহিতান্ বাণাঞ্ছৎলচক্রুপরশ্বধান্। ৭' 

চিচ্ছেদ লীলয়াপাতধনুক্ৈ র্মতযুি ॥ ৩১ 
সেই শ্ুস্ত প্রভৃতি মহান্থুরগণ শিবকিত দে্বীবাক্য 

শ্রবণে কোপান্বিত হইয়া ধেখাছন কাত্যায়ণী (কৌশিকী) 
অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গন করিন ॥ ২৯ 

তত; প্রগমমেব ( আদাবেব) অগ্রে (দেবা; পুরতঃ ) উদ্ধতামধা; 

(গ্রবৃদ্ধকোপাঃ) অমরারয়। (দৈত্য) শরশক্তষিবৃষ্টিভি; € শরবৃষ্টিভিঃ 
শতিবর্ণগৈঃ ঝহ্টিপাতৈশ্চ ) তাং দেবীঃ ববধুঃ (বধৃধুঃ, ছাঁদয়ামাহ; )॥ ৩০ 

অনস্তর প্রথমেই দেবীর সম্রখে অতিজুদ্ধ দৈত'গণ শর-শক্তি 
ধণে ও দ্বিধাব খড়েগ সেই দেবীকে আচ্ছন্ন করিল ॥৩০ 
সাচ ( চগ্ডিক1) প্রহিতান্ ( অহ্রশিক্ষিগান্) তান্ বাণান্ শুলচক্র- 

সা (ণুলান্ চক্রাণি পরখধান কুঠারান্ অন্তান্তপি আঁবুধানি ) 
লীলয়। ( অনায়াদেন) আখ্মাতধনুম্ম,কৈ (আধ্মাতং মৌর্বাঁটস্কারেণ 
শবিতং যৎ ধনুঃ ততো মুক্তৈঃ ) মহেযুভিঃ ( মহাবাশৈঃ) চিচ্ছেদ ॥ ৩১ 

চণ্ডিকাও অন্নুর-নিক্ষিণ্ত সেই কল বাগ ও শুল চক্র 
৫ সপ আর সপ পপ আন সর প০স্পস্প 

& “ববৃষু$' ইতি বা পাঠঃ । 
1 “নস! চ তৎপ্রহিতান্, ইতি। 'শৃলশক্তিপরশ্বধান্ঃ ইতি চ কেচিৎ। 



২৬৪ দেবী-মাহাজ্বেয 

তম্তাগ্রতস্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্ 
খটঙগপোথিতাং্চারীন্ কু্বতী ব্যচরত তদা ॥ +'৩২ 
কমণুলুজলাক্ষেপহতবীর্ধযান্ হতৌজল £ 1৫ 
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছক্জন যেন যেন স্ম ধাবতি ॥ ৩৩ 

কুঠারাদি লশ্ত্র সকল টঙ্কারধ্বনিবিশিষ্ট ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত 
বাণ-নিকর দ্বারা অনায়াসেই ছেদন করিলেন ॥ ৩১ 

তথ। ( তদ্বৎ) তন্তাঃ অগ্রতঃ (কৌশিক্যাঃ পুর; ) | মাধ: ] 
কালী (চামুও) অরীন্ (শব্রন্) শুলপাতবিদারিতান্ (এল।ঘাতবিশীর্ণান্) 
ধটাঙ্গপোণিতাংশ্চ (খটযাঙ্গম্দি তাংস্চ ) কুবর্বতী বাচরহ (বক্রাম ) ॥ ৩২ 

দেবীর পুরোভাগে চাযুণ্ডা শত্রগণকে শুলাঘাতে বিদীর্ণ 
ও খটাক্ষে মদ্দিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ 

্রহ্মাণী (ক্রহ্ষণঃ শভি) যেন যেন (যপা যখ|) ধাবতিম্ম ( ঘোদ্ধ,ং 
গচ্ছতিন্ম) | তত তত্র] শত্রণ্ কমগুলুজলাক্ষেপহতবীরযান ( কমওনুজল- 
প্রোক্ষণেন বলহীনান্ ) হতৌজন: ( হঠতেজম? ) চ অকরোৎ ॥ ৩৩ 

্রহ্মাণী যে যে স্থানে ধাবিত হইলেন, তত্তং স্থানে কমগুলু 
জলক্ষেপে শক্রগণকে বলহীন ও তেঞ্জোহীন করিলেন ॥ ৩৩ 

৯ ভা ইতি কচ 7 
£ থটাঙ্গপোখিতাংশ্চান্তান্' ইতি 'কুর্ান্তী বাচরত্রদা, ইতি চ কৃচিৎ। 
£ 'কমণ্ুলুজলাক্ষেপাক্ধতবীধ্যান্ড ইতি-“কমগুলুঙজলক্ষেপহতবীর্য) 

ইত)পি কচিৎ। 

পাপী তিতা তিন পো পাপ | পে পাপ | সপ সপ ০৮ আপা শপ পদ পাতি 



উত্তমচরিত্রে- অষ্টমমাহা ত্মযদ্। ২৬৫ 

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বেষ্বী 
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥ ৩৪ 
ীন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ। 
'পেতুবিবদারিতাঃ পৃণ্াং রুধিরৌঘপ্রবধিণঃ ॥ 5৫% 
তুগুপ্রহারবিধ্বস্তা দগ্রাগ্রক্ষতবঙ্ষসঃ | 
বরাহমৃত্ধ্যা ৭ শ্তপতংশ্চন্রেণ চ ব্দারিতাঃ ॥ ৩৬ 

অভিকোপন। মাহেঙ্বরী ত্রিণলেন তথ| | অতিকোপন। ] বৈধাবী চত্রেণ 

তথা অতিকোপনা ] কৌমারী শক্ত) ( আদুধেন ) দৈতান জঘান ॥+৪ 

অতিকোপনা মাহেশ্বরী ভিশুল ছারা [ অঙ্িকোপনা ] 
বৈষ্ণবী চক্রদপ্ধারা এবং অতিকোপণ] ]কৌমারী শক্তিদ্বারা 
দৈত্যগণকে বধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ 

এন্দীকুলিশগাতেন (ইজশক্তে; বজপ্রহারেণ) শতশঃ (শত শতমিতি 
স্োকবচনাচ্চ বাপ্লায়াং চশস্) দৈত্যদানবা; ( দৈতাদানবয়োর্মাতৃতো 
ভেদ? ) বিদারিতা: ( খগ্িভাঃ) [ অতএব ] রুধিরৌঘপ্রবধিণঃ ( শোণিত- 

: প্রবাহপ্রবযুকাঃ সম্তঃ) পৃথ্যাং (পৃথিবযাং ) পেতুঃ (পতিতা?) ॥ ৩৫ 

ন্জীর বজ্জ-পাঁতে বিদারিত শতশত দৈত্য দানব শে[ণিত- 
আত প্রবাহিত করিয়! ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৫ 

[কচিৎ] বরাহমৃত্ত্য। (বরাহী চাসৌ মুত্তিশ্েতি তয়া বারাহা) তুণু- 
প্রহারবিধবন্তাঃ (তুগ্ডেন যঃ প্রহারস্তেন বিধবন্তাঃ বিনষ্টাঃ) [সন্তঃ ] 

* “পেডুঃ''ভূমৌ? ইতি ব| পাঠ:। 1 'বারাহমুর্ত্য।' ইতি চ কচিৎ। 



২৬৬ দেবী-মাহাত্যযে 

নখৈবিদারিতাংশ্চান্তান্ ভক্ষয়ন্তী মহান্ুরান্। 

নারসিংহী চচারাজো নাদীপূর্ণদিগন্বরা ॥ ৩৭ *%. 

চগ্তাট্হাসৈরন্ুরাঃ শিবদৃত্য ভিদুষিতাঃ। 
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতা স্তাংশ্খাদাথ সা তদা ॥ ৩৮৭" 

কেচিচ্চ। দর্রাগ্রক্ষতবক্ষদঃ ( দস্তাগ্রেণ বিদীর্নহৃদয়াঃ ) [কেচিচ্চ] চকেণ 
বিদারিতাঁ ( বিদীর্ণগাতাঃ) [ সঃ ] ম্তপ্তন্ (নপেতুঃ) [চমেশেতানেন 

অন্ত! মুখমেব বরাহমদৃশং নতু কর5রণাদিকম্ | |৩৬ 

বারাহীর তুগ্ডাঘাতে কোন কোন দৈত]) বিধবস্ত হইল; 
দস্তাথাতে কাহ!রও বা হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং কেহ বা 
চক্রান্তে বিদারিত হুইয়৷ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল॥৩৬ 

নাঁদাপুর্ণপিগন্বর! (নাঃ সিংহনাদৈরাপূর্নানি সম্পুরিতানি দিশঃ 
অন্বরমাকাশধচ বয। সা) লাঙাসাহী আছো (যুদ্ধে) (কাংশ্চিং) নখৈঃ 
বিদরিতান্ [ কুর্বভী 1 অন্ঠান্ মহাসুরাশ্চ ভক্ষয়ন্তী চচার ॥৩৭ 

গঞ্জনে দিষ্মগুল ও নভোমগুল পরিপূর্ণ করিয়া নারসিংই। 
যুদ্ধে কাহাকে ও বা নখে বিদাত করিয়া এবং অন্ত মহান্র- 

গণকে ভক্ষণ কবিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৭ 

চণ্ডাট্টহাসৈঃ (চও| উৎকটা; অট্হাদাঃ উচচৈর্হাসান্তৈঃ) শিবদৃত্য" 

হাদি পুরা ইতি কেছি। 
1 'শিবদৃত্যাতিদূষিতাঃ' ইতি 'পেতুবিদারিঠ। ভূমৌ? ইতি চ কচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে--অষ্টমমাহাগ্রযম্। ২৬৭ 

ইতি মাতৃগণং ুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহানুরানূ 
ৃষ্টাভ্যুপায়ৈবিবিধৈনে” শুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥ ৩৯ 

ভিদুষিতভাঃ  (কৌশিকী-দেহৃনিংহয়া শিবদুতা।  প্রাপিতমূচ্ছণঃ ) 
অন্থরাঃ পৃথিবাং ( রণক্ষিতো ) পেত; (প্রাণহীনাঃ পতিতবন্ঃ) ; অথ 
সা(শিবদুতী) তদ পতিতাংশ্চ তান্ (অন্গরান্) চখাদ (খাদিভবতী) 
| অনেন শিবদৃত্যা; শক্তে: পরাক্রযাতিশয় উক্ত; ]॥ ০৮ 

অন্থরগণ [ কৌশিকীদেহ-নিঃহ্ছত1 ] শিবদূতীর তয়াবই 
প্রচণ্ড" অষ্টহান্তে অচতন ও প্রাণহীন হইয়! ভূতলে পতিত 
হইল এবং তিনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন ॥৩৮ 

ইতি (ইথং) বিবিধ; অভ্যুপা্জৈঃ (মুদ্ধসাঁধনৈ) মহানুরান্ মর্দযস্তং 
তুদ্ধং মাতৃগণং দুষ্ট! দেবারিদৈনিক1; (অস্রষোধাঃ) নেশুঃ (গলায়িতা:) 

| “ত্রান্ধী' মাহেশ্বরীচৈৰ কৌমারী বৈফৰী তথ|। বারাহী নারসিংহৈন্ত্ী 
চামুণ্ড। মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥” ইতি ডামরতন্ত্রে নবার্ণবিধানে অক্টো মাতরঃ 

্টক্তাঃ। 'ত্রন্ধাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী কৌমারী শিবদুতিক1। এ্রত্জীচ নার. 
সিংহীচ বারাহী চাষ্টমাতর£* ইতি চ কেচিৎ। অস্ত্েতু কেচিৎ পর্ডিতাঃ 
“ত্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্বী যথ।। বারাহী চৈব মাহেক্দ্রী 
চামুণ্ড সপ্ত মাতরঃ" ইতি নির্দিশস্তি |] ৩৯ 

কুদ্ধ [চামুগ্ডাঙ্গি] মাতৃগণ এইরূপে নানা উপায়ে মহান্থর- 
গণকে বিমর্দিন করিতেছেন দেখিয়! ত)সেনাগণ চারিদিকে 
পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৯ 



২৬৮ দেবী-মাহাক্মোে 

পলায়নপরান্ দৃষ্ট। দৈত্যান্ মাতৃগণার্দিতান্। 
যোদ্ধ,মভ্যাযযৌ তুদ্ধে রবীজে | মহাস্ুরঃ ॥8৪০% 
রক্তবিন্দু্যদা ভূমৌ পতত্যস্ত শরীরতঃ 
সমুত্পততি মেদিন্যাতস্ততপ্রমাণভ্তদাসুরঃ ॥ ৪১৭" 

মাতৃগণাদ্দিতান্ ( মাতৃগণনিপীড়িভান্) [ অতঃ ] পলায়নপরান্ 
(মুদ্ধাৎ অপগমৎপরান্) দৈত্যান্ দৃ্। তুদ্ধঃ | সন] মহাস্রঃ রক্তবীজঃ 
(রজ্তং বীজং কারণং যগ্ত সঃ) যোদ্ধ,ম্ অভ্যাষযৌ ॥ ৪০ 

মাতৃগণ-নিপীড়িত দৈত্যগণকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া 
মহাস্বর রক্তবীজ ক্ুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ সমাগত হইল ॥ ৪৯ 

যদা শস্য (রভ্তবীজগ্ত) শরীরতঃ ভূমৌ রক্বিন্দুঃ পতি তদ! 
মেদিষ্ঠাঃ ( মেদিনীং প্রাপোতার্থ;; লাবলোপে পঞ্চমী, নত্বপাদদানে, 
জনণিকর্ত, প্রকৃতেরেবাপাদানহা্। ন ভও মে্দিনী প্রকৃতি; কিন্তু রত্তৃ- 
বিন্দুরেব) তত্প্রমাণ; ( তৎপদৃশঃ ) অন্থরঃ সমুৎ্পভতি প্রোছুভবতি) ॥ ৪১ 

যখনই ইহার শরীর হইতে রক্ত বিন্দু ভূমিতে পতিত হয়; 
তখনই সর হইতে তৎসদৃশ অর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪১ 

* অভঃপরময়মেকঃ গোকোহধিকং কচি দৃষ্ততে-- 
“ভাগিনেয়ে। মহাবীর্য্যন্তয়োঃ শস্তনিশুষ্ঠয়োঃ । 
ক্রোধবড্া; হতে ছে]ঠে| মহাবলপরান্রমঃ 0৮ ইতি 

£ “নমুখ্পততি মেদিগ্ঠাম” ইতি--'তৎত্প্রমাণো মহাহর£' ইতি 
,চ কচিৎ পাঠো দৃশ্যেতে । 



উত্তমচরিত্রে- অষ্টমমাহাস্ম/ম্। ২৬৪ 

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্্য। মহান্থরঃ | 
ততশ্ৈৈন্দ্রী ্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ ॥ ৪২ 

কুলিশেনাহতস্তাশু তন্ত স্ক্রাব শোণিতম্।* 

সমুত্তস্থুত্ততো৷ যোধাস্তদ্রপাস্তৎপরাক্রমাঃ ॥ ৪৩ 

যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্ববঃ। 
তাবস্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীধ্যবলবিক্রমাঃ ॥ 8৪ 

নঃ হাহরঃ গদাপাণিঃ [ মন্] ইন্দ্রশক্তা। (উন্্|।) [ সহ] বুযুধে; 
ততচ্চ খল শ্ববঙ্জেন ( নিজাযুধেন কুলিশেন ) রক্তবীজম্ অঠাড়য়ৎ ॥ ৪২ 

সেই মহ।হব গদাহস্তে এন্জ্রীৎ সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। 

পরে এ্রস্ত্রী স্বীয় বজদ্বারা রক্তবীজকে গ্রহ্থার করিলেন ॥ ৪২ 

, কুলিশেন ( বজেণ) আহতম্ত ( তাঁড়িতস্ত ) তম্ত [ দেহাৎ ] শোণিতম্ 
আশ্ত (শী্ং) স্ুধাব (ভূমৌ পপাত /; তত: ( শোণিতাৎ) তন্রপাঃ 
( তদাকার1;) তৎপরাক্রমা; (তত্ত ্ যবচাট যোধাঃ সমুত্তস্থঃ (জাতাঃ) ॥ ৪৩ 

বন্ত দ্বার] আহত তদীয় [দেহ হইতে] নিংস্ছত শোণিত 
ভূতলে পতিত হইতে লাগিল; এবং তাহা হইতে তত্ত,লা 
আকার ও পরাক্রম" বিশিইযোধগণ উত্থিতহইতে লাগিল ॥৪৩ 

তত্য (রক্তবীজহ্য ) শরীরাৎ যাবপ্তত (বাবৎনখাকাত ) রক্তবিন্দবঃ 

পৃখিব্যাং] পতিতা; (অপতন্) তাবন্তঃ (তৎসংখ্যকাঃ) তদ্বীর্ধ্যব - 
৯ শি শশী শশী শা পাশা আপিস্শিশিসপীশি পপি পপ পাম্প | জা পীিটাপাপাশ শী? শি শপ পাত শা 

ক বহু স্রাব শোণিতম্ণ ইতি কচিৎ। 



২৭০ দেবী-মাহাজ্য্যে 

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ 
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্ ॥ ৪৫ 

পুনশ্চ বন্রপাতেন ক্ষতমন্ত্য শিরো যদা। 

ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহজঅশঃ ॥ ৪৬ 

বিক্রমাঃ (৩ুহ্য বীর্ধ।মিব বীর্ঘং প্রভাবঃ বলং শরীরং দেহশভিরব। বিক্রম 
উৎসাহশ্চ যেষাং তে তাঁদৃশা; ; তন্ত,ল্যবীর্ধ্যাঃ তশ্তুল্যবলাঃ তত্ত,ল/বিঞ্- 
মাশ্চ ) পুরুযাঃ দেত্যাঃ জাতা; ( মমুদ্ভূতাঃ )॥ ৪৪ 

তাহার দেহ হইতে যত গুলি রক্তবিন্দু ভূতলে পতিত 
হইল, তৎসংখ/ক তত্ত,ল্য প্রভাব, খল (বা দেহশক্তি ) এবং 
উৎসাহসম'ন্বত পুরুষ উৎপন্ন হইতে লাগিল ॥ 3৪ 

তে চ রক্তসন্তবাঃ / রর্তভাঃ ) পুরুষ! অপি তত্র [ যুদ্ধে । অততগ্রশস্ত্ 
পাঁতাতিভীষণং ( অত্যুগ্রমতিদারণং যথ! তথা শশ্ত্রাণাং পাতৈ পতনৈঃ 
অতিভীষণঞ্চ যথ! তথা ) মাতৃভিঃ দমং ( সহ ) যুবুধুং (যুধুধিরে )1॥ ৪ « 

সেই যুদ্ধে রক্তবীজ-রপ্ সম্ূত সেই পুরুষগণও মাহ্গণসহ 
যুদ্ধ করিতে লাগিল; পরস্পরের প্রতি অত্যুগ্র অস্ত্রনিক্ষেপ- 
বশতঃ যুগ্চ অতি ভীষণ হুইয়া উঠিল ॥ ৪৫ 

পুনশ্চ ( পুনরপি ) [ এশ্রাযাঃ ] ব্রপাতেন যদা অন্ত (রক্তুবীজগ) শির 

( মণ্ডকং) ক্ষতম্ (আহতমতৃৎ ), (তদা বজুতাড়িতাৎ শিরসঃ] রক্তং ববাহু 
( প্রবাহীবভূব “বহিগতৌ” ইত্যস্ত রূপম অথবা৷ “পা ব্যাথ্)াণ্চ ধাতৃনাং 
দৃগ্ঘত্তে দ্বৈরিণঃ কচিৎ। প্রয়োগ এব ভগবাংস্তানবস্বাপয়ত্যপি ইত্যগ্র 
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বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ। 
গদয়া তাড়য়ামাস এক্দরীতমনুরেশ্বরম্ 1 ৪৭ 

ম্র্তবাম্)7) ততঃ (তশ্মাৎ রক্তপ্রবাহাৎ ) সহঅশঃ (সহম্রং সহমং ) 
। পুরুষা; ( দৈত্যাঃ ) জাতাঃ (যুদ্ধায় প্রাহুবভৃবুঃ ) 1৮৪৬ 

পুনরায় যখন | প্রন্দ্রীর ] বন্জপাতে উহার মস্তক আহত 
হইল, তখন রক্তের আ্োতঃ প্রবাছিত হইতে লাগিল এবং 
তাহা হইতে সহশ্র সহত্র দৈত্য সমুৎপন্ন হইল ॥ ৪৬ 

সমরে (যুদ্ধে) বৈষঃবী এজ্জীতং ( খন্র্যাঃ সকাশাৎ ইতং পরা্ুখং 
মনু খাগতম্ ) এনম্ অস্গরেশ্বরং (রক্তবীজং ) চত্রেণ অভিজঘান, গদয়! 
ভাড়য়ামাদ চ। [ অথব! উন্ত্রীম্ ইত? যোদ্ধং প্রাপ্ত; তং রক্তবীজং বৈষবী 
চক্রেণ অভিজঘান গদয়। তাড়য়ামান চ। যদব। উন্জ্রী তম্ অন্থরেশ্বরং গদয়া 

ভাড়য়ামাম ইতানয়ঃ; এন্্রা! গদাবুধত্বাভাবেহপি ক্ষটিৎ পরাস্ত যুধাতে ইতি 
স্মাধেয়ম্ ; ষদ্ব! গদনং গদঃ ; পচাছুচ, ; ততশ্চাপ ; গদয। ক্রুরবাচা 18৭ 

"যুদ্ধে উীন্দ্রীর নিকট হইতে [পরাজ্মুখ ও সম্মুখাগত] এই 
অন্থরপতিকে ধৈষ্বী চক্র দ্বার! প্রহার ও গদা দ্বারা তাড়না 
করিলেন ॥ [ কিংবা বুদ্ধার্থ এন্্রীলমীপে আগত হই অস্থর- 
পতিকে বৈষ্ণবী চক্রদ্বার! প্রহার ও গদা দ্বার তাড়ন করিচে ন। 
অথব! বেঞবী ইহাকে চক্রদ্বার! প্রহার করিলেন এবং প্রন্ত্রী 
গদ] দ্বারা তাড়না! কবিলেন। এন্জ্রীর গদ1! না থাকিলেও 
অন্তের অস্ত্র লইয়। যু কর অসঙ্গত নহে, কিংব। এখানে গদা 
৮ গদন (তাষ৭) ? ক্রুর কর্কশ বাক্যে ভংসনা করিলেন ॥৪৭ 



শা পএ প্যারা 

২৭২ দেবী-মাহাত্য্যে 

বৈষ্বীচক্রভিনস্য রুধিরআবসম্ভবৈঃ | 
সহতশে! জর্গদব্যাপ্তং তত্গ্রমাণৈর্মহাস্থুরৈ ॥ ৪৮ 
শক্্যা জঘান কৌমারী বারাহী চ তথাসিনা । 
মাহেশ্বরী ত্রিশুলৈন রক্তবীজং মহান্ুরম্ ॥ ৪৯% 
স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ধবা এবাহনগ পুথক্। 
মাতৃ্ঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥ ৫০ 

বৈষ্ঃবীচক্রভিন্নন্ত € বৈষ্বব্যাঃ চত্রেণ বিদারিতন্ত ) [তন্ত] ক্ধিরপ্রাঁব- 
সম্তবৈঃ (রক্তপ্রবাহজাতৈ;) তত্প্রমাণৈঃ ( রক্তবীজান্গরপরিমিতৈ2) 

সহম্রশঃ ( সহত্রেণ সহশ্রেণ ) মহাইরৈ: জগৎ ব্যপ্তম্ ( আকীর্ণম্) ॥৪৮ 
বৈষ্ণবী-চত্রে বিদারিত সেই রক্ত বীজের বক্ত প্রবাহজাত 

তত,ল্য সহশ্র সহস্র মহান্দুপ্ে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল ॥৪৮ 
কৌমারী ( কুমারশক্তিঃ ) শক্তা! ( আযুধেন ) বারাহী চ [ অন্য! বদন- 

মেব বরাহানুকারি ; মতু করদরণাদিকমিতি ভ্রেয়ম ; অতে। বারাহাঃ 
দেবা সংগ্রামে খঙাগ্রহণং ন সম্গবতীতি নাশঙ্কনীয়ম] অদিনা, তথা 
মাহেম্বরী ত্রিশূলেন মহাঁঈরং রক্তবীজং জঘান ( অভাঁড়য়ৎ) 1৪, 

কৌমারী শক্তিদ্বারা, বারাহী (১) খড়াপ্ধারা এবং মাহেশ্বরী- 
ত্রিশূল দ্বারা রক্তবীজ মহাম্থরকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৯ 

মহাহরঃ ( মহাত্তঃ অন্থরাঃ যন্মাৎ স:) স দৈতাঃ রক্তবীজণ্চ অপি 
স্ব পপ এ পপর গা. পপ. প্র “এসএ প্র ৯, এল প 

*  “মাহেখরী ত্রিশুলেন রক্তবীজং মহাসুরম্। 
তাড়গামান হৃদয়ে ন চঢাল তথাপি সঃ1” ইতি ক্ষচিৎ। 

(১) বারাহীর মুখই কেবল বরাহের ন্যায়__হস্তপদাদি নহে; 
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তন্তাহতস্তয বনহুধা শক্তিশুলাদিভিডূবি। 
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসগ্তশোইপ্টরাঃ॥ ৫১ 
তৈশ্চাসুরাস্থক্স্ভৃতৈরস্থরৈঃ সকলং জগৎ । 
ব্যাপ্তমাসীত ততো দেবা ভয়মাজগারুত্তমম্ ॥ ৫২ 
কোপসমাবিষ্টঃ (কোপানিতঃ) [মন্] গদযা (আমুধেন) আব্বা! এব 
মাঃ ব্রন্মীণী প্রভৃতিকাঃ) পৃথক (প্র্যেকং ) অহনৎ্ ( অহন) অহনৎ 
ইতি ছান্দসম্) [ এতেন রক্তবীজস্ত অতীব লখুহত্তা প্রদশেতা ]॥ ৫০ 

সেই মহাস্্রোৎপাদক দৈত্য রক্ত বীজও ক্রুদ্ধ হইয়। গদ! 
হারা মাতৃগণের 'গ্রতোককেহই গ্রহার করিতে 'লাগিল ॥৫০ 

শত্তিশলাদিভিঃ ( ব্বাঙ্গা। আঘুধং শর মন্ত্রঃ, বৈষাব্যাশ্চত্রং মাহে- 
খর্যযাঃ শুল:, কৌমাধ্যাঃ শক্তিঃ এজ্্যাঃ কুলিশং বারহ্াশ্ত্রং, নার 
সিংহ্াঃ মুখনখরং পঞ্ররণ, চামুশ্ডায়াঃ শুজ্মসিন্চ। শিবদুতাঃ শুলং 
পিনাকাথ্যং ধনুণ্চ, কালাঃ শুলং চঞ্ধ এত) বধ! আহত 

( তাড়িতন্ত ) তস্ত ( রক্তবীজন্ত ) যঃ রক্ত: (রক্তস্রোতঃ ) হবি (ভূষৌ) 
পপাত, তেন (রক্কৌঘেন) শতশঃ (শতং শতং অনংখ্যাকাঃ ইত্যর্থঃ) 
অহরাঃ (রক্তবীজ-মদৃশবলবীর্যযপরাফ্রমাঃ ) আসন্ ( গ্রাহুধন্ভূবুঃ) ॥ ৫১ 

মাতৃগণের শক্তিশুলাদি শল্ত্ান্ত্র দ্বারা বহুপ্রকারে আহত 

সেই রক্তবীজের দেহ হইতে যে রঞ্তজোত ভূতলে পতিত 
হইল, তাহা হইতে অসংখ্য তত্তুল্য অস্থৃর উৎপন্ন হইল ॥৫১ 

অহরাহক্সস্ভৃতৈঃ (রক্তবীজ-রক্তজাটৈ;) তৈঃ অস্থরৈশ্চ (রক্তুবীজ- 
সদৃশৈং দানবৈ:) ণকলং (সমন্তং) জগৎ (হৈশোকাং) ব্যাপ্ত 



২৭৪ দেবীমাহাত্যো 

তান্ বিষষ্নান্ স্ুরান্ দৃষ্ট1 চণ্তিক! প্রাহ সত্তরাঞ্চি। 

উবাচ কালীং চাঁমুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫৩ 
( আকীর্ণন্) আনীৎ ; ততঃ ( তেভাঃ রক্তবীজরুধিরজাতেভ্যঃ অসুরেত্যঃ ) 
দেবা? উত্তমং ( নিরতিশয়ং ) ভর়ম্ আজগ্য (গ্রাধবন্তঃ )॥ ৫২ 

রক্তবীজ রত্তজাত সেই অস্থরসমূহে নিখিল জগৎ ব্যাপ্ত 
হইল ; তাহ হইতে (বজ্জবীজ কধিরজাত অন্রগণ হইতে) 
দেবগণ অত্যন্ত ভয় পাইলেন ॥৫২ 

বিষগীম্ (প্রাপ্তব্যাদান) তান্ সরান দৃষ্টা। চগ্ডিক! (কৌশিরী) 
সন্বর। (ত্বরাবতী) [সতী] প্রাহ (মা! বিষীদতোত বাগ.ভির্দেবালা- 
শ্বাসয়ামাস); [ অথব/-প্রাহ-সত্বরা ইতোকং পদম্ “প্রাহস্ত রণ- 
মুর্ধনি” প্রকর্ষেণ হস্তে শত্রবোহন ইতি পাহে। রণ; ( প্রপুর্বাৎ হস্তে্ড- 
প্রত্যয়) ভত্র প্রাহে জহর! হবরাণভীতি যাবৎ। তথাচ ক্কান্দে 'রথেন 
কাঞচনাঙ্গেন প্রযযৌ প্রাহলালসঃ, ইতি ।  দেবীপুরাণেহপি প্প্রযযৌ 
প্রীহকাম্যয়া" ইতি দূগতে। অত: উবাচেভানেন পুনরুক্তিদোধনিরাদঃ ; 
যদ্ব| প্রাহসৎ ইতি ছেদঃ-_মম বীর্ষাজ্ঞানাভাবাৎ এতে বিষণ! ইতি অসহৎ ] 
কাঁলীম্ উবাচ, ছে চামুণ্ডে বদনং বিজ্তরং (বিততং ) কুক ॥ ৫১ 

দেবগণকে বিষ দেখিয়া কৌশিকী রণক্ষেত্র ত্বরান্বিত 
হইয়া“তোমরা বিষ হইও না” বলিষা]আশ্বীস দিলেন এনং 
কালীকে কঠিলেন-চাষুণ্ডে, তুমি মুখ বিস্তীর্ণ কর ॥৫৩ 

* 'প্রাহসন্দা” ইতি “বিস্তীর্ং বদনং কুর” ইতি চ কচিৎ। 
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মচ্ছস্্রপাতসম্ভৃতান্ রক্তবিন্দুন্ মহাস্রান্। 
রক্তবিন্বোঃ প্রতীচ্ছ তং বক্তে, ণানেন বেগিতা ক ॥ ৫৪ 
ভক্ষয়ন্তী চর রণে তছ্তুপন্নান মহাস্ুরান্। 

' এবমেয ক্ষয়ং দৈতঃ ক্ষীণরক্তো গমিস্মৃতি ॥ ৫৫ 
ভক্ষ্যমাণ্যত্ত্বয়া চোগ্রা ন চোতুপতস্ন্তি চাপরে এ" 
ইত্যুক্ত1 তাং ততো! দ্রেবী শুলেনাভিজঘাঁন তম্ ॥৫৬ 

ত্বং বেগিত। (ত্বরাব্তী) ( মতা ] অনেন (বিস্তীর্ণাকৃতেন ) বক্তে 
মুখেন) রন্তবিন্দো? ( রক্তবিন্দুভ্যঃ জাঙাবেকতং ) [জাভান্] মহানুরান্ 

তথ|] মচ্ছন্ত্রপাতদ ভান রক্তবিন্দুন [ভূমিমপ্রাপ্তানেব ] প্রতীচ্ছ 

গৃহাণ ; ভক্ষয় ইত্যথ:) [ অন্যথা তে রক্তবিন্দবো ভূমিং প্রাপ) পুনন্তৎ- 
প্রমাণাণহৃরানুৎপাদয়েু ]$. [কিঞ্চ গানকালে ত্বদবত্তে।] তছৎ- 

পন্লান্ (রক্তবিন্দুঙ্জান্) মহাহরান্ ভক্ষয়ন্তী রণে (যুগ্ক্ষেত্রে) চব্র (বিহর), 
এবম্ এষ দৈতাঃ ্গীণবক্তও [ সন ক্ষয়ং গমিয্বৃতি ॥ ৫২৫৫ 

তুমি ত্বরাখিতা হইয়া মুখ দ্বারা রক্তবিন্দু-জাত অন্ুরসমূহ 
. এবং আমার শস্্পাত-সন্তৃত রক্তবিন্দুসমূহ ভক্ষণ কর। [পান 
কালে তোমার মুখে]রভ্তবীজের বক্তবিন্দুজাত মহান্থরগণকে 
ভক্ষণ করিতে করিতে তুমি রণস্থলে বিচরণ কর; এইরূপে 
এই টৈতা ক্ষীণরত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৪--৫৫ 
তয় ভক্ষামাণাশ্চ (অন্ত ) অপরে উগ্রাঃ প্রচণবিক্রমাঃ [ দেত্যা, ] 

“বক্তেণানেন বেগিন।? ইতি 'মচ্ছন্ত্রপাতসম্তুগান্ রক্তবীজান্ মহা- 
হরান্। রক্তবিন্দুন্ প্রভীচ্ছ ত্বং বজে,ণানেন বেগিনা' ॥ ইতি চ কচিৎ। 

+ অতঃপরং 'ঝধিরুষাচ'ইতি ক্চিৎ দৃশ্ততে। 



২৭৬ দেবীমাহাক্য্যে 

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজন্ত শোণিতম্ ॥ 
ততোইসাবাজথানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্। ৫৭ 
ন চাস্য। বেদনাং চক্রে গদাপাঁতোহল্িকামপি ॥ 
ত্যাহতন্ দেহাত্তু বহু স্থআ্রাব শোগিতম্। ৫৮ 
যতস্ততস্তদ্বাক্তে ণ * চাযুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি ॥ 
ন উৎপৎন্থত্তি ( উৎপৎন্তন্তে | দেবা তাম্ ( কালীম্) ইতি উত্ভ! শুলেন 
তম্ (রক্তবীজম্ ) অভিধান ॥ ৫৬ 

তুমি ভক্ষণ করিলে অপর উগ্র দৈতাগণ আর প্রান ত 
হইতে পারিবে না। কৌশিকী চামুণ্ডাকে এই ধলিরা শুল 
দ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন ॥ ৫€৬ 

কালী মুখেন রক্তবীজন্ত শোগণিতং জগৃহে (অভৃমি্সের অন্ররীক্ষে 
জগ্রাহ অপিবদিতার্থ: ) ॥ তত; আনো ( রভতবীজঃ) অথ (অপি) ভত্র 
(রণে) গদয়। চণ্ডিক্াম আগঘান (স্ঠাড়য়ামাস ); গদাপাত; '(গ্া- 

প্রহারঃ ) অস্তা;ঃ (দেবা) অর্গিকামপি (শ্বলীমপি) বেদনাংন চক্রে, 

[ চিদানন্দাদিতার্গ] ॥ [ দেবা! ] আহ্তঙ্ তস্ত দেহ, যতঃ যল্মাৎ 
(গ্রদেশাৎ) বন্ধ শোণিতং সুশ্রাব তত; (হন্মাৎ প্রদেশাৎ) তৎ 
(শোগিতং ) বজে,ণ ( মুখেন ) চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি (গৃহাতি )। অস্তাঃ 

কালী তাহার শোণিত [ ভূমিতে পড়িবার পূর্বেই ] 
মুখদ্বারা গ্রহণ করিলেন | অনন্তর রত জবীজ ঘুদ্ধে গদাদ্ারা 

্ খ্যতত্ততঃ হ বকে, ণঃ ইতি-_" ইতস্ততস্তদ বে, গ ' ইতি চ চব! ব! পাঠো ॥ 



উত্তমচরিত্রে--অষ্টমমাহাঝ্মম্। ২৭৭ 

মুখে সমুদগতা যেহস্তা৷ রক্তপাতান্মহাস্ুরাঃ। ৫৯ 

তাংশ্খাদাথ চামুগডা পপৌ তন্ত চ শোঁণিতম্ ॥ 
দেবী শূলেন বন্রেণ বাণৈরসিভিখষ্টিভিঃ | ৬০% 
জঘান বক্তবীজং তং চামুণ্ডা-গীত-শোণিতম্ ॥ 
স পপাত মহীপৃষ্টে শম্ত্রসঙ্ঘসমাহতঃ। ৭" ৬১ 
নীরক্তশ্চ মভীপাল রক্তবীজো মহান্ুরঃ ॥ ৬২ 
( কালা) [ যুখগ্ত পাঁধিবত্বাৎ ] মুখে রক্তপাতাৎ যে মহাহথরা: সমুদগতী; 
( জাতাঃ) চামুও! তান্ চখাদ; অথ ত শোণিতং চ পপৌ। দেবী 
( কৌশিকী) শুলেন বড়েণ বাণৈঃ অনিভিং খষটিভি) (খঙ্গাবিশেষৈঃ ) 
চামুণ্ডাপীতশোণিতং (চামুগয়। পীতং শোণিতং ঘন্ত তাদৃশং) তং রক্তবীজং 
জঘান। হে মহীপাল শন্ত্রনতবলমাহত?) (শন্রসমূছ'তাড়িতঃ ) »ঃ মহানরঃ 

(রক্তবীজঃ) নীরক্তণ্ [ সন্ ] মহীপৃষ্টে (ভূতলে) পপাত ॥ ৫৭৬২ 

চণ্ডিকাকে আঘাত করিল; কিন্ত গদাঘাতে তাহার একটুও 
বেদনা হইল না [কারণ তিনি চিদানন্দন্থরূপা 1॥ শঙ্্রাহত 
উহার দেহের ষে “স্থান হইতে রক্তধারা নির্গত হইল, 
চাঁমুণ্ডা মুখগ্বারা তত্তত্স্বান হইতে তাহা পান করিলেন ॥ 
তাহার মুখমধ্যে রক্তপাত জাত অস্থরগণকে ভঙ্গণ এবং রক্ত 
বীজেরশোণিতওপান করিতেন। কৌশিকী শৃল বস্তবাণ খা 
* বেল ইতি বাতি বিউটি, ইতি বা। ই খত: 
$ 'শন্ত্ররংহতিতে। হতঃ_“শন্্রবংহতিমাহতঃ ইতি ব! পাঠো। 



২৭৮ দেবী-মাহাত্তো 

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশ। নৃপ। 
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্তাক্জ্দোজতঃ ॥ ৬৩% 

ইতি মার্কগ্ডেয়-পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবী-মাহাত্ো 
রক্তবীজবধে! নাম অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

এবং থষ্ট দ্বারা রক্জবীজকে আঘাত করিলেন এবং চামুণ্া 
তাহার রক্ত পান করিলেন,রাজন্,মহাস্র রক্তবীজ শস্ত্রসমূহে 
সমাহত ও রক্তহীন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল ॥ ৫৭--৬২ 

ততঃ তে তিদশাঃ (দেবা) অভুলং হনম্ অবাপুঃ ( লেভিরে )। 
তেষাং | দেহেভাঃ ] জাত; ( সম্তৃতঃ) মাতৃগণঃ অস্ঙমদোদ্ধতঃ ( অহ্জা 

কৃতে| যে। মদস্তেন উদ্ধত; যদ্ব| তেষামস্ঙউ অদোদ্ধত; রুধির-পানমণোৎ- 
কটঃ) [ সন] ননর্ভ [ এতেন যুদ্ধাবসানে বীরপানং শুচিতম্ ] ॥ ৬৩ 

অনস্তর দেবগণ অতুল আনন্দলাভ করিলেন ; তাহার্দের 
দেহ হইতে আবিভূন্ত ব্রাঙ্গী €ভৃতি মাতৃগণ শোণিত মদে 
উণ্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন [ ইহাতে সমরাবসানে 
বীরপান স্থচিত হইল ]॥ ৬৩ 
মা্কণ্ডেয়পুরাণাস্তর্ঘত সাবণিমন্ধর অধিকার-সম্বন্বীয় দেবী- 

মাহাত্মো রক্তবীজ-বধনামক অষ্টম-অধ্যায় | 

“হতে মাতৃগণন্তন্মিন ননর্তান্থড মদোদ্ধত:, ইতি সুগমঃ পাঠ। 



উত্তমচরিত্রে--নবমমাহাজ্মাম্ ২৭৯ 

রাজোবাঁচ ॥১ 

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা৷ মম। 
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ ২ 
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে। 
চকার শুস্তো যৎ কন্ম নিশুন্তশ্চাতিকোপনঃ ॥ ৩ 

_.. খধিকুবাচ 1৪ 

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে । 
শুস্তান্থরো নিশুপ্তশ্চ হতেঘন্টেযু চাহবে ॥ ৫ 

রাজ। উবাচ ॥ ১৪ ভগবন্ ( অভীতানাগতজ্ঞ ) ভবত ইং বিচিত্রং 
( পরমাড়ুতং ) রক্তবীজবধাশ্রিতং (রক্তবীজবধেন আশ্রিতং রক্রুবীজবধ- 
বিষয়কমিত্যর্থ:) দেব্যাঃ ( ভগবতা; কৌশিক্যাঃ ) চরিতমাহাআ।ং (কর্ম) 

প্রভার!তিশয়শ্চ ) মম (সন্বদ্ধে) আখ্যাতম্ (গ্রাচুর্যোণ বরণিতম্) ॥ ২ 

রাজা কহিলেন ॥১॥ ভগবন্, আপনি রক্তবীজবধবিষয়ক 
দেবীর এই বিচিত্র চরিভ্র-মহিমা আমায় সবিস্তারে বলুন ॥২ 

[দেবা] রক্তবীজে নিপাতিতে [সতি) অতিকোপনঃ গুসে। 
নিশুস্তণ্চ যৎ কর্ম চকার [ তৎ] ভূয় [ পুনরগি ] আোতুম্ ইচ্ছামি ॥ ৩ 

রক্তবীজ নিহত হইলে, অতিত্রুদ্ধ শুস্ত এবং নিশুস্ত যাছা 
করিয়াছিল, তাহ। পুনরায় শুনিতে ইচ্ছা করি ॥৩ 

ধষিঃ উবাচ & ৪ আহবে [আহ্যস্তেহত্র স্পর্দয়া যোদ্ধার ইত্যাহবে। 



২৮৪ দেবী-মাহায্মোে 

হন্মানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্ববহন্।& 
অভ্যধাবন্লিশুভ্ভোইথ মুখ্যয়াস্ুরসেনয়া ॥ ৬ 

তস্থা গ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্খঁয়োশ্চ মহানুরাঃ ৷ 
সন্দস্টোষ্টপুটাঃ তুদ্ধ। হস্তং দেবীমুপাযযুঃ ॥৭ 
ুদ্ধং তন্সিন ][ দেবা ] রভ্তবীজে নিপাতিতে [সি] অগ্টেতুচ (ধম্ব- 
লোচনাদিযু ৮) [বিনিপাতিতেবু সৎহ্গ ইতি শেষ] | দৈত্যপতিও 

শুভ্তাহরঃ নিশুস্তশ্চ অভ্ুলং ( অন্ুপমং ) কোপং চকার ॥ ৫ 

খধি কহিলেন ॥ ৪ ॥ যুদ্ধে রক্তবীজ এবং অন্তান্ দৈত্যগণ 
নিহত হইলে শুস্তান্থুর ও নিশুস্ত অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন ॥৫ 

অথ নিশুগ্তঃ মহাপৈন্তং [দেবা] হন্তমানং বিলোকা অমর্ধম্ 
(ক্রোধ) উদ্হন্ (বিভ্রাণঃ। অহীব ক্র-দ্ধ; স্রিত্যর্থ; ) মুখায়। ( প্রধান- 
ভূতয়। ) অহ্থরসেনয়। [সহ] অভ্যধাবৎ ( দেবা। অভিসুখং যযৌ )॥ ৬ 

অনন্তর দেবীকর্তৃক সেই মহতী সেনা নিহত হইতেছে 
দেখিয়৷ ক্রোধান্বিত নিশুভ্ত প্রধান প্রধান অস্গুবসেনামহ 
[ সমধেত হইয়া ] যুদ্ধার্থ দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইল ॥৬ 

তন্ত [ নিশুস্তগ্ত ] অগ্রতঃ (পুরস্তাং) তথ পুঠে ( পশ্চাৎ ) পার্শ্ব" 
য়োশ্চ [ স্থিতাঃ] সন্দগ্টোষ্টপুটাঃ (ষ্ঠ; পুটইব ওষ্টপুটঃ, সন্দট ওষ্টপুটঃ 

বৈশ্তে ) অত্র ওষ্ঠশব্ধেন অধরোহপি বিবক্ষিতঃ মহাহরাঃ কুদ্ধাঃ | সম্তঃ] 
দেখীং হত্তম্ উপাধধুঃ ( তন্ঠাঃ মমীপমাধধুঃ) ॥ ৭ 

* “বিলোক্যাম্মুদ্বমন্ঠ ইতি বা পাঠ;। 



উত্তমচপিত্রে-নবমমাহাত্যম্। ২৮১ 

আজগার্ম মহাবীধ্যঃ শুস্তোহপি স্ববলৈবৃতিঃ। 
নিহস্তং চণ্ডিকাং কোপাত কৃত্ব! যুদ্ধান্ত মাতৃভিঃ ॥ ৮ 
ততো৷ যুদ্ধমতীবাসীৎ%দেব্যা শুস্তনিশুন্তয়োঃ। 
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ষতোঃ॥৯ 

মহান্থরগণ ক্রোধে দস্তপংক্তিদ্ধারা ওষ্টপুট দংশন করিয়া 
তাহার ( শিশুস্তের ) সন্দুখে, পশ্চাস্ভাগে এবং উভয় পার্থ 
অবস্থাণ পূর্বক দেবীকে বব করিবার জন্য গৰন করিল ॥; 

মহাবীর্ধ্যঃ (মহাপভাব?) শুগোহপি শববলৈ: (সটৈন্যৈঃ) হৃতঃ 
( পাঁরবেষ্টিত;) ! সন! 1 প্রথমতঃ] মাতৃভিঃ (ত্রাঙ্গ্যািভি; ) [ সহ] 

যুদ্ধং কুত। কোপা চণ্ডিকাং (ঞেশিকীং) নিহন্তম্ অজগাম [ শুস্তে 
ন জানাঁতি চণ্ডিকা হপ্ধং ন শ%) ইতি ভাবমাবেদয়িতুং কোপাদি- 
'হক্তম্ - কোপত্য আবির্ভাবাৎ বিবেচদশক্তিরন্তদ্ধীতে ] ॥ ৮ 

'শ্বসৈগ্য পরিবেষ্টিত মহাখল শুস্তও মাতৃগণ সহ যুদ্ধ করিয়া 
(কাপশুবে চ্ডিকাকে বধ করিতে আগমন করিল ॥৮ 

ততঃ [বারিধারা বর্মভোঃ ] মেধযে।রিব অতীব ( অত্যর্থম্) উগ্রং 
( ভীষণং) শরবর্ধং (শরবৃষ্টিং ) বর্গতোঃ (শরান্ মুধ্খতোঃ ) শুষ্গনিতু- 
সুয়োঃ দেব্যা [ সহ ] অতীব ( অতিতরাং ) যুদ্ধমূ আপীৎ ॥ * 

অনন্তর দেবীর সহিত বারিবর্ষণকারী মেঘযুগলেয় স্থায় 
অত্যুগ্র শরবর্ষণকা রী শুস্তনিসুস্তের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ।৯ 

শপ পন তল শ 

 “তযোধুন্ধমতীবাসীৎ ইতিবাপাঠ। 



২৮২ দেবী-যাহাত্যো 

চিচ্ছেদাস্তাগ্থরাংস্তাভ্যাং চণ্তিকাশ্ড শরোতৎকরৈঃ। * 
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শক্ত্রোঘৈরসুরেশ্বরৌ ॥ ১০ 
নিশুন্তো নিশিতং খড়গং চন চাদায় সুপ্রভম্। 
অতাড়য়ন্মুদ্ধি, সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্ ॥ ১১ 

চণ্ডিক। ( কৌশিকী) নাশ (শীত্রং) শরোৎকরৈঃ (শরনিকরৈঃ) 
তাভা।ং (শুস্তনিশুস্তাভ্যাং) অন্টান (নিক্ষিপ্তান) শরান্ (বাণান্) 
চিচ্ছেদ ; শঙ্ত্রোথৈশ্চ ( বাণাগ্াযুধনমূহৈণ্ঠ )[ তে। ] অস্থরেশ্বরৌ ( দৈতা- 
নাথো) অপি] অঙ্গেছু (প্রত্ঙ্গং) তাড়য়ামাস ( আজঘান ) ৫ ১৭ 

চ্ডিকা! অতি শীগ্র বাণসমুহ দ্বারা শুস্তনিস্ান্তের নিক্ষিপ্ত 
বাণ সকল ছেদন করিলেন এবং শরনিকরে অনু বনা খদ্বয়কে 
সর্বাঙগে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥১০ 

নিশুস্তঃ নিশিতং (শাণিতং সুতীক্ষং শাণতেজিতমিতি যাবৎ) খাগ্পং 
কুপ্রভং ( প্রভামগুল-ভাথরং ; এুপ্রভনিতি থঙগস্ত চর্্ণশ্চাপি বিশেষণং 
জেয়ম) চশ্ম (ফলকং) ৮ আদায় ( গৃহীত্বা) দেবা; ( চণ্ডিকায়াঃ) 

উত্তমং (শ্রেষ্ঠং মুখ্যমিতি যাবৎ) বাছণং সিংহং (বাহনীভূতং কেরিণং ) 
ুদ্ধি, ( মস্তকে ; দ্ববচ্ছেদে সপ্তমী ) অঠাড়য়ৎ ( তাঁড়তবান্) ॥ ১১ 

নিশুপ্ত পুভীক্ষ খড়া এবং প্রভাময় চর (ঢাল) গ্রহণ করিয়! 
দেবীর শ্রেন্ঠ বাহন দিংহকে মন্তকে প্রহার করিল ॥১১ 

স্পিন শি শি শাপশস্পাশী শি শি 

% 'চতিকা ঘশরোৎকরৈ? ইতি বহু পুস্তকে ৃশততে | 
পপ চি ০ পপি আশা 



উত্তমচরিতে -নবমমাহাত্সামূ। ২৮৩ 

" তাড়িতে “বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্ ।% 
নিশুস্তস্তাণ্ড চিচ্ছেদ চন চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্॥১২ 
ছিন্নে চম্মণি খড়ো চ শক্তিং চিক্ষেপ সোইস্ুরঃ | 
তামপ্যন্ত ছবিধ! চক্তে চক্রেণা ভিমুখাগতাম্ ॥ ১৩ 

বাহনে (পিংহে) [নিশুশ্েন ] চাড়িতে [ সতি) দেবী (কৌশ্রিকী) 
ক্ষুরপ্রেণ (ক্ষুরাকৃতিমুখেন বাণেন) নিশুস্তস্ত উদ্নমন্ (শ্রেঠম্) অসিং 
( খড়গং ) চিচ্ছেদ ; অষ্টচন্দ্রকং ( অই্দংখ্যকরত্বাদি-ঘটিতং চন্দ্রাকার- 
সহ্িতম্) চর (ফলকং) চ আশ্ব( অবিলখ্বেন) চিচ্ছেদ ॥ ১২ 

[ নিশুভ্ত কর্তৃক ] বাহন (সিংহ) তাড়িত হইলে, দেবী 
কৌশিকী তৎক্ষণাৎ [ ক্ষুরা্কৃতি যুখবিশিষ্ট ] ক্ষুরপ্র নামক 
অস্ত্র বারা নিশুস্তের উত্তম খড়গ এবং আটটি মণিময় চন্দ্রক- 
বিশিষ্ট চর্ণ (ঢাল) ছেদন করিলেন ॥ ১২ 

.[ দেব্যা] চশ্মাণি (ফলকে) খড়গ চ ছিন্নে (দ্বিধাকৃতে ) [ সতি ] 

সঃ অন্থরঃ (নিশুভ্তঃ) [দেবীং প্রতি] শক্তিং ( আধুধবিশেষং ) 
চিক্ষেপ; (দের্বা] অভিমুখাগতাং ( সন্মুখস(গতভাং ) তহ্য (নিশুস্তস্ত) 
তাম্ (শিং ) অপি চয়েশ দ্বিধা! চক্রে ( দ্বিধা ছিন্নবান্ )॥ ১৩ 

দেবী কর্তৃক চণ্ধ ও খড়গ ছিন্ন হইলে সেই অন্থর [নিশু্ত] 
[দেবীর প্রতি] শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবী সন্মুখাগত, 
উহ্বার সেই শক্তি চক্রান্ত ঘার] দ্বিখণ্ড করিলেন ॥১৩ 

থুরপ্রেণ' ইতি বা পাঠঃ । 



২৮৪ দেবী মাহাত্ম্যে 

কোপাখ্াতো নিশুস্তোহথ শুলং জগ্জাহ দাঁনবঃ। 
আয়ান্তং যুষ্টিপাঁতেন দেবী তচ্চাপ্যচুর্ণয়ড ॥ ১৪% 
আবিধ্যাথ গদাং ৭' সোইপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি । 
সাপি দেব্যা ত্রিশুলেন ভিন্না ভন্মত্বমাগতা ॥ ১৫ 

অথ কোপাধা।ত: (কোপজ্বলিতঃ) দানব; নিশ্রস্ত; শুলং জগ্রাছ; 
দেবী আরাম্তং তৎ( শুলম্) অপি [ শুলশব্দঃ অস্ত্রীলিঙ্গং অ তণ্তচ্ছন্দোইয়- 
মার্যঃ পুংলিঙ্গ এব দ্বিতীয়াস্তঃ ] মুষ্টিপাতেন (মুষ্ট্যাথাভেন ) অচুর্ণয়ৎ ॥ ১৪ 

অনস্তর দানব নিশুস্ত কোপে গ্রজলিত হইয়া [দেবীর প্রতি 
নিক্ষেপার্থ | শুল গ্রহণ করিল; সেই শুল আসিতে না 
আপিতেই দেবী মুষ্ট)াঘাতে তাহাও চুর্ণ করিলেন ॥১৪ 

অথ সঃ [নিশুভ2] অপি গদাম আবিধ্য (ভানধিত্ব।) চওডিকাং প্রতি 

চিক্ষেপ; সাপি (নিশুস্তপ্রেরিত। গদ|) দেব্যা ত্রিগুলেন ( আগ্মিবীজ- 
গর্ভেণেত্ার্থঃ) ভিন্ন (বিদারিতা) [সতী] ভম্মত্ম আগত। ( আপা- 
দিত! চ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ শু ১ ভক্পীভূতাহভবদিত্যর্থ;)॥ ১৫ 

অনস্তর সেই অন্থরও গদা বিঘৃণিত করিয়া চণ্ডিকাঁর 
প্রতি নিক্ষেপ করিল; দেবী [ অগ্নিগর্ভ ] ব্রিশৃল দ্বারা সেই 
গদদাও বিদীর্ণ করিয়া ভন্ম করিয়া! ফেলিলেন ॥১৫ 

তি ৮০০০৮৩৩াশিী শ ভাগ সপ শী ০ শী শপ কাস ৮ 2 আপুর ইতিচ কচি: 
+ “অধাদায় গদাং'__'আবিব্যাধ গদাম্* ইতি ব! পাঠো। 



উত্তমচ্রিত্রে--নবমমাহাত্মাম্। ২৮৫ 

ততঃ পরশ্তহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুজবমূ। 
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে*॥ ১৬ 
তশ্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ নিশুন্তে ভীমবিক্রমে । 

“ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হস্তমন্থিকাম্ ॥ ১৭% 

স রথস্থস্তথাত্যু চ্চৈগৃহীতপরমায়ুধে; | 

ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈব্ব্যাপ্যাশেষং বভো নভঃ ॥ ১৮ 

তড়ঃ দেবা পরশ্রহস্তং (কৃঠারপাণিং) আয়ান্তং ( অভিমুখমাগচ্ছন্তং ) 
তং দৈত্াপুক্গবং ( দৈতাশ্রেঠং নিশুস্তং) বাণৌখে (শরনিকরৈ; ) 
আহত্য ( তাড়রিত। ) ভূতলে ( ভূমৌ ) অপাতয়ত ( অপাতয়ৎ )॥ ১৬ 

অনন্তর কুঠারপাণি মেই দৈত্যশ্রে্ঠকে আসিতে দেখিয়া, 
দেখী শরাঘাতে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥১৬ 

শশ্িন্ ভীমবিক্রমে ভ্রাতরি নিশুন্তে ভূমৌ নিপতিতে (মৃচ্ছিতে ) 
"[ সৃতি] শস্তঃ] অতীব সংভ্ুদ্ধঃ [সন] অন্বিকাং হস্ং প্রযযৌ ॥ ১৭ 

মেই ভীমবিক্রম ত্রাতা নিশুপ্ত[যুচ্ছিত হইয়]ভূতলে পতিত 
হইলে অতি কুদ্ধ শুস্ত অন্বিকাকে বধার্থ গমন করিল ॥১৭ 

রথ; ( রথারঢঃ ) সঃ (দৈত্যপতিঃ শুস্তঃ) অতুলৈঃ ( অন্ুপমৈঃ ) 
তথা [ সাগু্রিকো কলক্ষণেন ) অত্যুৈ (সবদীর্ঘৈঃ ) গৃহীতপরমাযুখৈ 

সপ পিপল শীত শি শিপ পা্স্পাপী ০ পপ 5০০৪, 

ঈ 'প্রযযৌ যোদ্ধ 'মম্ষিকাম্ ইতি কচিৎ। 



২৮৬ দেবী-মাহাস্মো 

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ | 
জ্যাশব্দঞ্াপি ধন্ুষশ্চকারাতীবদুঃসহম্ ॥ ১৯ 

পুরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাম্বনেন চ। 
সমস্তদৈত্য সৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িন! ॥* 

( বৃতশ্রেষ্টপ্ৈ,) অঙ্টাতিঃ ভুজৈ; (বাহৃভিঃ) অশেষং ( সমগ্রং ) নডঃ 
( আকাশং ) ব্যাপ্য ( আচ্ছাণ্ ) বনে ( শুন্তভে ) ॥ ১৮ 

রথারূঢ় সে [শুস্ত] উৎকৃষ্ট অন্ত্রশস্সমন্বিত অনুপম সুদীর্ঘ 
অষ্টহত্তে সমগ্র আকাশ ব্যাপিয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥.৮ 

দেবী (কৌশিকী ) তম্ ( শুস্তম্) আয়া্তং ( সন্মুখমাগচ্ছন্তং ) সমা- 
লোক শঙাম্ অবাদরৎ ( দশ); অতীবছুঃসহং ধমুষঃ জ্যাশবং (টঙ্কার- 
ধ্বনং) চাপি চকার [ শঙ্গষনচ্চাপন্বনশ্চ যুঙ্বোথ্মাহং জনয়তঃ ] 8 ১৭ 

শুস্তকে আগমন করিতে দেখিয়া দেবী শঙ্ঘধবনি 
করিলেন এবং অতি ছুংসহ জ্যাশব করিলেন ॥ ১৪ 

সমন্তদৈতাসৈম্তানাং তেজোবধবিধায়িন। (তেজসাং বধ; তং বিদ্ধা- 
তীতি তেন তেগ্গোনাশকেনেতার্থং “অধিক্ষেপাবমানাদে; প্রবুক্তন্ত 
পরেশ যৎ। প্রাণাত্যয়েহপানহনং তত্বেজঃ সমুদাহতস্” ) নিজঘণ্টাম্বনেন 

চঃ কুকৃভঃ ( দিশং ) পুরয়ামাস [ চকারাৎ শঙ্খজ্যাশবায়োঃ সমুদয় || ২০ 

| দেবী কৌশিকী ] সমুদয় দৈত্যসৈন্ের তেজে!বিনাশ- 
সম্পাদক নিজ ঘণ্টার শর্ষে | এবং শঙ্খ ও জ্যাধবনিতে ] 
দিশ্বগুল পরিপূর্ণ করিলেন ॥২০ 



উত্তথচরিত্রে- নবমমাহাত্মাম্। ২৮৭ 

ততঃ সিংহ! মহানাদৈত্ত্যা জিতেভমহামদৈঃ | 

পুরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশশ।% ২১ 

ততঃ কাঁলী সমুৎ্পত্য গগনং ক্মামতাডয়ৎ। 
' করাভ্যাং তন্নিনাদেন, প্রাকৃম্বনান্তে তিরোহিতাঃ ॥২২ 

ততঃ নিংহঃ পযজিতেভমহামদৈ (ভ্যাজিতাঃ ইভানাং হন্টিনাং 
মহামদ।; মদবারীণি যৈস্তাদুশৈ; পিংহগঞ্জনশ্রবণাৎ গঞ্জাঃ খলু নির্মদা; 
স):) মহানাদৈ: ( মহাশবৈ? ) গ্গণং (আকাশং) গাং ( পুর্ণিবীং) 
তথ। দণ উপদিশ; ( সংআামবন্তিদিক প্রদেশ। উপদিকৃ্মহিত। দিশঃ) 

শাকপাখিবাদিত্বাৎ সখাল;ঃ। মদ্বা উপশব্দ আধিক্যে; পুরকৃত- 
শঙ্খসাঘন্টানা" নাদাপেক্ষম়। লিংহনাদোহধিক?; মহততরেণ সিংহনাদেন 
শঙ্গাদানাং নাদান্তিরোহিতা; ইত্পশব্বেন নুচযতে) পুরয়ামাস ॥ ২১ 

অনস্তর সিংহ করিগণের মদশ্র/বনিবারণকারী মহ] গঙ্জনে 
আবাশ, পৃথিবী এবং রণস্থলের দশদিক্ পুর্ণ করিলেন ॥২১ 

এ. তঙ্ কালী (চামুণ্ডা) গগনং সমুখপত্য ( উৎ্প্ল,ত্য ) করাভ্যাং জ্ত্রামূ 
' ( পৃথিবীম্) অতাড়%ৎ; তশ্নিনাদেন ( করতাড়নশবেন) তে প্রাকৃষ্বনা 
(গ্াক্তাঃ শঙ্খ-জ]-নিংহ্ঘনাঃ) তিরোহিতাঃ (বুভৃবুঃ) ॥ ২২ 

অনস্তর কালী আকাশে উথিত হুইয়। করদয় দ্বারা 
পৃথিবীকে তাড়না করিলেন) সেই শবে পৃর্বোখিত শঙ্খ, 
ধন্ুজা| ও সিংহের ধ্বনি তিরোহিত হুইল ॥ ২২ 

স্পা পিপি শি পপি এব এ নিস ০টি আপ পাত পাপ রশ 

+ 'গাং তখৈব দিশে। দশ? ইতি হুগমঃ পাঠ 



২৮৮ দেবী-মাহায্মে 

অট্রাটহাসমশিবং শিবদুতী চকার হ।% 
তৈঃ শনদৈরনুরাস্ত্েমুঃ শুস্তঃ কোপং পরং ষযৌ ॥ ২৩ 

দ্রাত্মস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যাজহা রাস্থিক! যদা । 
তদ| জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২৪ 

শুস্তেনাগত্য য1 শক্তিমুক্তা। জ্বালাতি চীষণা। 
আয়ান্তী বহ্ছিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্ধয়া ॥ ২৫ 

শিবদুতী (6 ধিকীবেহনিঃকুত। চঙ্ডিকাশগিজ ) অশিবন্ ( অমঙ্গল- 
সুচকম্) অট্টাট্হালং ( অভ্যুচ্চৈহাঁলং ) চকার ; তৈ; শবৈ? অহরা ব্রেন: 
স্ত৪ঃ পর: ( অভার্থং) কোপং যযৌ (প্রাপ )॥ ২৩ 

শিবদূতী অশুভস্চক অষ্রা হান্ত করিলেন; এ শবে 
অন্তুরগণ ভীত হঈল ; শ্ুস্ত অত্যন্থ কুদ্ধ ছইল ॥২৩ 

রে দুরাআন্ তিষ্ঠ ঠিঠ ইতি অন্থিকা (দেবী কৌশিকী) যদ 
ধ্যাজহার (উক্তনতী) হঙ্|! আকাশদংহিটি: (যুদ্ধং-দুট্মাগতৈঃ 
আকাশঙ্গৈ:) দেবৈ; জয় (শর্ন্ অভিভব) ইতি অভিহিভম্ (উত্তম) ॥ ২৪ 

“রে ছুবাত্মন্, থাক, থাক্” অদ্থিকা এই কথা বলিলে 
আকশস্থ দেবগণ কহিলেন, “আপনি জয়ঘুক্তা হুউন* ॥২৪ 

শুস্তেন আগত্য জবালাতিভীষণা (শিখাভিয়ানক1; '্দবা জ্বাল! ইব 

অতিভীষণা ) যা শঞ্তিঃ ( আয়ুধবিশ্ষ; ) মুক্তা ( ক্ষিপ্ত! ) বহিকূটাভ। 

:* 'অটটহানম্ত ইতি থা পাঠঃ--অটটহাসো মহাহাসঃ। 



উত্তমচরিক্রে--নবমমাহাজ্ম্যমূ। ২৮৯ 

সিংহনাধেন শুস্তম্তয ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্। 

নির্ধাতনিঃ্বনো ঘোরো৷ জিতবানবনীপতৈ ॥২৬ 
( অগ্নিরাশিবৎ গ্রভাশালিনী) আর্বান্তী (আগচ্ছস্তী) সা (শক্তিঃ) মহোক্র। 
(মহতী উল্ক! জাল| যন্যাঃ সা মহোক্ষা! নাম শক্তি চগ্ডিকামুধং তয় 
অথবা মহাজ্বালাবত্য। শক্ত! )'নিরস্ত। (নিবারিতাভুৎ)॥ ২৫ 

সুম্ত আসিয়া চণ্তিকা'র প্রতি ভীষণশিখাময়ী যে শক্তি 
নিক্ষেপ করিল, তাহা! অগ্িরাশিবৎ্ প্রভাবিশিষ্টা ; তাহ! 
আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকা-শিক্ষিপ্ত গ্রচ গুজালাবতী 
মছোন্কা নায়ী শক্তিদ্বারা নিরাঁকৃত হইল ॥ ২৫ 

হে অবনীপতে (রাজন) [খগ্পি ] শুভ্তভ্ত সিংহনাদেন ( কণ্ঠ- 

গঞ্জনেন ) লোকত্রয়ান্তরং (ত্রিলোক; অন্তরালং) ব্াপ্তং (পুগ্িতং) 
[ভতাপি] ঘোরঃ ( অিভীদণঃ ) নিঘাতনিঃম্থনঃ ( দেবীশক্তযা! শুস্তশকের্যঃ 
প্রতিথাতঃ তজ্জন্যে। নিঃস্ষন; ) [তৎ সিংহনাদং] গিতবান্ (শুস্তকৃতমিংহ- 
নাদ[পেক্ষযা অধিকং লোকান্ অভিব্যাপ্তবাণিত্যর্থঃ)। [অথবা-_তত্তৎ 
)মনিকানাং যঃ] ঘোর: ( ভীষণঃ) নির্ধাতনিঃস্বনঃ [প্রাহরভূৎ ; শুসকৃত- 
'সিংহনাদঃ হমহানপি তৎসৈনিকনির্ধাতশ্ত নিঃনঃ যঃ খলু দেবীং প্রতি 
শুগুনৈনিকৈ? মনররদাবেশঃ তাং নির্জহি নির্জহি মারয় সারয়েতি শব; 
সমৃৎ সঃ শুস্তকৃতমিংহনাদং জিতবান্ অভিভূভবান্]। [যদ্ব--নিতরাং 
ঘুবপ্তি শত্রনেভিরিতি নিধাতাঃ থড়গাদ্যাযুধসমূহঃ তেষাং নিঃম্বনঃ নির্ধাত- 
নিংস্বন;ঃ খড়গাগ্যাযুধনমুহানাং সংগ্রামসজ্ঞানাং পরম্পরাহতিজনিতে 
ধবনিঃ শুস্ডসিংহনাদ; লোকান্তরালং ব্যাপ্তবন্তমপি ততোইধিকতরত্বাৎ তৎ 
জিতবান্ অভ্যতু্দিত্যর্ঘ 18 ২৬ 

৯৩ 



পপ 

২৯০ দেবী-মাহাত্য্ে 

শুভ্তমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুস্তস্তৎপ্রহিতাঞ্থরান্। 

চিচ্ছেদ স্বশরৈরুপ্রৈঃ শতশোইথ সহত্রশঃ ॥২৭ 
ততঃ সা চণ্ডিকা ভ্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্। 
স তদাভিহতো * ভূমৌ মুচ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৮ 
হছে রাজন্ [যদিও] শুন্টের সিংহনাদে ত্রিলোকী পরিব্যাপ্ত 

হইল, তথাপি অতি ভীষণ নির্ধাতধবনি (দেবীশক্তির সহিত 
শুভ্তশক্তির সংঘর্ষজাত শব্দ অথব। শুস্তসৈনিকের মার মার 
ইত্যাদি ধবনি কিংবা খড়গাদি আঘুধসমুহের পরস্পর সংঘর্ষ 
(ধ্বনি ) শুস্তভের তাদশ সিংহনাদকে অতিক্রম করিল ২৬ 

দেবী উঠ্রেঃ (রৌটৈঃ )্বশরৈং (আত্মবাণৈঃ। শতশঃ (শতং শতং ) 
অথ সহমশ; (সহম্রং লহম্রং) শুশ্তমুন্তান শরান্ চিচ্ছেদ ) শুভ্তশ্চ 

[ উত্রেঃ স্শরৈঃ] তথ্গ্রহিতান্ (দেবীক্ষিপ্তান্) | শতশঃ সহশ্শশ্চ 
শরান্ চিচ্ছেদ | [ অনেন দেব্যা? শুস্তন চ তুল্যযুদ্ধপুক্তম্] | ২৭ 

দেবী অতুঃগ্র স্বীয় শবজাণে শুদ্তনিক্ষিপ্ত শত শত মহন্ত 
সহত্র বাণ ছেদন করিলেন) শ্ুস্তও দেশীনিক্ষিপ্ত শত শত 
সহত্র সহন্র বাণ ছেদন করিল [ ইছাতে দেবীগহ শুস্তের 
তুল্যঘুদ্ধ স্থচিত হইল ]| ২৭ 

ততঃ সা চণ্ডিক। [গুস্তেন সমর-সামামম হিস ] তুদ্ধ। [নতী] খুলেন 
তা এপ শপ শিপ 2 তি শী পাপ পাপা পাল পা শা শা আদ শী পাশ পপি ৮ ৮৮ 

* 'ন তা নিহতে ভূমৌ' ইতি কেচিৎ। 



উত্তরমচরিঝ্রে--নবমমাহাত্মযম্। ২৯১ 

ততো মিশুস্তঃ সংপ্রাপ্য ঢেতনামাত্তকান্মুকঃ | 
আজান শরৈদেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৯ 
পুনশ্চ কৃত্বা বাহ্নামযুতং দন্সুজেশ্বরঃ 
চক্রায়ুধেন * দ্িতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥৩০ 

তম্ (শ্স্তম) অভিজঘান ( ভাড়য়ামান ); লঃ তদ| অভিহতঃ (তাড়িত) 
মুচ্ছিত; (বিচেতা;) [সন] ভুমৌ (রণক্ষিতো) নিপপাত ॥ ২৮ 

অনন্তর জুদ্ধা চণ্ডিকা শৃলদ্বার৷ তাহাকে প্রহার করিলেন) 
তখন শূলাহত শুস্ত যৃচ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৮ 

তত) ( শন্তশ্ত পতনানন্তরাং ) নিশুস্তঃ চেভনাং ( সংজ্ঞাং) সংপ্রাপ্য 
আত্তকার্.কঃ (গৃহীতচাপঃ )1[ মন্ ] শরৈঃ দেবীং ( কৌশিকীং) কালীং 
( চামুণ্ডাং ) তথ। কেসরিণম্ (লিংহম্) আজঘান ( তাড়য়ামাস )। ২৯ 

অনস্তর নিতস্ত চেতন প্রাপ্ত হয়! ধনুগ্র হণ পূর্বক বাণ 
দ্বার! দেবীকে, চামুণ্ডকে ও সিংহকে প্রহার করিল ॥ ২৯ 

পুনশ্চ (পুনরপি ) দিতিজঃ [ দনোঃ পুত্রোইপি নিশস্তো দিতিজ- 
“দমানশীলত্বাৎ দিতি ইত্রান্তঃ] দনুজেশ্বরং ( দনুজীনামধীশ্বরঃ নি শুস্তঃ) 
বাহ্নাম্ অবুতং ( দশসহস্রাণি ) কৃত চক্রাধুধেন (চত্াণি চ আযুধানি 
বাণাশ্চ চত্রাযুধং তেন) চণ্িকাং ছাদয়ামাস (সংবৃতীং চকার) ॥ ৩০ 

পুনরায় দিতিস্থত দনুঞজজপতি নিশুভ্ত অযুত বানু ধারণ 
করিয়৷ চক্র ও বাণ দ্বার চণ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিল ॥ ৩০ 

৯২ স্পা সক ০০ 

এ “ক্রাধুতেন' ' ইতি রুচিৎ। চকাণামাবুধানামধুতেনেতার্থ! | 



২৯২ দেবী-মাহাত্ব্যে 

ততো তগবতী ক্রুদ্ধ দুর্গা হূর্গাত্তিনাশিনী | 
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি ন্বশরৈঃ শায়কাংশ্চ তান্॥৩১ 
ততো নিশুস্তো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম্। 
অভ্যধাবত বে হস্তং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥৩২ 
তম্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছের্দ চণ্ডিকা। 
খড়গেন শিতধারেণ স চ শুলং সমাদদে ॥৩৩ 
ততঃ ভুর্গাত্রিমাশিনী (দুর্গে সঙ্কটে যা আন্তঃ পীড়। তন্তা। নাশিনী) 

ভগবতী দুর্গ| (কৌশিকী) তুদ্ধ। [সতী] ম্শরৈঃ তানি (নিশুস্তঞ্জোরতানি) 
চত্রাণি তান (তৎপ্রহিতান্) সায়কাংশ্চ (বাঁণাংশ্) চিচ্ছেদ ॥ ৩১ 

অনস্তর সঙ্কট-পতিত জনগণের ছুরস্ত ক্লেশনাশিনী 
তগবতী চণ্ডিকা ক্রোধাবিষ্টাহইয়া স্বীয় বাণসমূহদ্ধার। নিশুল্ত- 
নিক্ষিপ্ত সেই চক্র ও বাণ সকল হেন করিলেন ॥ ৩১ 

ততঃ নিশুস্তঃ দৈত্যসেনাসমাবৃত; (দৈতাসৈগ্ভ-পরিবেছিত;) [সন] 
গদাম আদার (গৃহীত / চত্িকাং (কৌশ্রিকীং) হস্তং (তাড়িত) 
বেগেন (তবরয়। ] অভ্যধাবত ( অভ্যধাবৎ ) ॥ ৩২ 

অনস্তর দৈত্)সেনাপরিবেষ্টিত নিশুস্ত গদা গ্রহণ পৃর্ববক 
চণ্ডিকাকে বধ করিবার অন্ত মহাবেগে ধাবিত হইল ॥ ৩২ 

চণ্ডিকা আশু (শীঘস্রং ) আপতত; এব আগস্ছত এব) তন্ত গদাং 
নর, জপ পাপা 7 পিপল আপা পপি পিপল শা 

* “ুর্গাত্তিনাশনী” ইতি কচিৎ। 
সপ শত পাপা পপ শপ পপ লা 



উত্তমচরিত্রে- নবমমাহাজযম্। ২৯৩ 

শৃলহস্তং সুমায়াস্তং নিশুভ্তমমরার্দিনম্।+ 
হৃদি বিধ্যাধ শুলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্তিকা ॥৩৪ 
ভিননস্য তন্য শূলেন হ্ৃদয়ানি-্ছতোইপরঃ। 
মহাবলো মহাবীধ্যস্তিষ্টেতি পুরুযো বদন্ ॥৩৫ 

শিতধারেণ (স্ুতীক্ষেণ ) খড়েগন চিচ্ছে (দ্বিধাচকার ) স চ (নিশুস্তশ্চ) 

[ দেবীং হস্তং ] এুলং মমাদদে ( গৃহীতবান )।৩2 

নিশুস্ত আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকা সুতীক্ষ খজাদ্বার! 
অতি শীঘ্র তাহার গর ছেদন করিলেন) তখন সে (নিশতস্ত) 
[ দেবীর বধার্থ ] শূল গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ 

চাওক! গূলহস্তং সমায়ান্তম্ (আগচ্ছন্তম্) অমরাদ্দনং ( দেবপীড়কং ) 
নিশুস্তং বেগাবিদ্ষেন ( বেগত্রমিতেন ) শুলেশ হাদি ( বঙ্গদি) বিব্যাধ॥ ৩৪ 

চগ্ডিকা বেগে বিঘৃণিত আত্মশূলদ্নারা শূলহস্তে আগমন- 
কারী দেব-পীড়ক নিশুভ্তকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৩৪ 

| দেব্য। ] শলেন ভিন্নন্ত (বিদারিভস্ত ) তম্য ( নিশুস্ত্ত ) হাদয়াৎ 
(বেক্ষনঃ) অপর; (দেহভেদেনান্ত অপরত্বং নতু নিশুস্তরূপক্ষেত্রজ্ঞত্বেন 
ইত্যবগস্তব্যম্) মহাবলঃ ( মহাপ্রাণসামর্থ্যঃ ) মহাবীধাঃ ( মহত্তরবীরকর্থ্া ) 
পুরুষ; তিষ্ঠ ইতি বগন্ ( উচ্চারয়ন্) নিঃশ্যতঃ (নিঃসসার )। ৩ 

শুলবিদীর্ণ তদীয় হৃদয় হইতে অন্ত একটি মহাবল মহাবীধ্য 
পুরুষ থাক্ থাক্ বলিতে বলিতে নির্গত হইল ॥ ৩৫ 

ন্ভ শাদা শীট শী শিশীশশীটা শি শিসপপপপাটাগ আপ 

“নিশুস্তমরিম্দিম্ ইতি ঝ পাঠ। 
শপ শা পরার আদার _ ৮ সপ বাপ এআ 



২৯৪ দেবী-মাহাত্রে 

তস্ত্যা নিক্ষামতো দেবী প্রহস্ত স্বনব ততঃ । 

শিরস্ছিচ্ছেদ খড়গেন ততোইসাবপতদৃভুবি ॥৩৬ 
ততঃ সিংহশ্চখাদো গ্র-দক্্রাক্ষুপ্রশিরোধরান্ 1 

অনুরাংস্তাংস্তথ ৭' কালী শিবদূতী তথাপরান্ ॥৩৭' 
ততঃ দেবী ্বনবৎ ( উচ্চৈ:) প্রহস্ত (মায় সর্ধবাপি মন্ধায়ী ; মন্ময়ীং 

মায়ামুপেত্য মামেব হস্তং পুনরুদেষি ? উদেছি পুনস্তহি হনিধ্যামি ত্বামিতি 
হসিত। ) নিজ্ামতঃ তস্ত (পুকষগ্ত ) শির খড়েগন চিচ্ছেদ। ততঃ 
অমৌ (নিশুল্তঃ) বি ( ক্ষিতো ) অপতৎ (গতাহ্ঃ পপাত )॥ ৩৬ 

অনন্তর দেবী [ “সমুদয় মাঁয়াই আমা হইতে উপর) 
আমারই মায়া অবলম্বনে আমাকেই বধ করিতে আসিতেছ? 
আচ্ছা, অন্ত শরীর গ্রহণ কব--তথাপি ভোমার নিস্তার নাই” 
এই মনে করিয়। ] উচ্চৈঃহ্ববে হাসিয়া খজগাদ্বারা তাহার শির- 
শ্ছেদন করিলেন; গতগ্রাণ নিশুস্তও ভূপতিত হইল ॥ ৩৬ 

ততঃ সিংহ: উঞ্দং্রান্বং-শিরোধরান (উগ্রাভি; দংষ্রাভিঃ ক্ষুযাঃ 

চর্নিতাঃ শিরোধরাঃ গ্রাব। যেষাং তান) অন্রান্ চখাদ ; তথা কালী 
(চাঁুণ্ড) শিবদূতী চ অপরান্ (দিংহভক্ষিতেভ্যঃ অন্যান্) [ চখাদ 11৬৭ 

ক ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্রম ইতি ততঃ সিংহশ্চথাঙ্গোশ্বান্' ইতি। 
'উগ্রদংষ্রাক্ষুমহীতলান্' ইতি চ পাঠভেদাঃ)। 

+ 'অনুরাংস্তাংস্তদ! কালী; ইতি চ কচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে-নবমমাহাত্মাম্। ২৯৫ 

কৌমারঈর্ঘক্তি নিভিন্নাঃ কেচিনেনুরমহানুরাঃ। 
ব্রহ্মাণীমন্্পুতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥৬৮ 
মাহেশ্বরী-ত্রিশুলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে । 

“বারাহীতুগ্ঘাতেন কেচিচ্চুর্ণীকৃতা ভুবি ॥৩৯ 
অনন্তর পিং প্রচণ্ডনংস্টাদ্বাবা গ্রীবাদেশ চূর্ন করিয়া 

অন্থুরগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল; কালী এবং শিবদূতী 
অবশিষ্ট অন্তান্ত অন্বগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ 

কেচিৎ মহাহরাঃ ( অস্থর গ্রবরা;) কৌমারীশক্তিনিভিন্নাঃ ( কৌমাধ্যাঃ 
শক্তা! আঁযুধেন নিভিন্না; ভাড়িভা; অবদারিতাঃ ইতিযাবৎ) [ সন্তুঃ] 
নেশঃ (পঞ্চত্বং গতা?) 2 অগ্ভে (কেচিৎ মহান্থরা? ) ত্রহ্গাণীমন্ত্রপুতেন 
(ব্রঙ্গাণযা গ্রণব-পবিত্রীকৃতেন যদ্ব। আডিচারিকমন্ত্রেণ সংস্কতেন ) 
তোয়েন (জলেন) শিরাকতাঃ ( বিধ্বন্তাঃ ) 05৮ 

কোন কোন মহান্ুর কৌমারীর শক্তিতে বিদীর্ণ হইয়া 
বিনষ্ট হইল কেহ বা ব্রহ্মাণীর মন্ত্পূত জলে বিধবস্ত হইল ॥৩৮ 

' তথ! (ত্দ্বৎ) অপরে ( অন্যে ) মাহ্েখবরীত্রিশুলেন ভিন্নী; ( বিদীর্লাঃ 
সস্তঃ) কেচিৎ (দৈত্য?) বারাহীতুগ্ডধাতেন (বারাহীপ্রোথপ্রহারেণ ) 
র্ণাকৃভাঃ ( অবধ্বংসিভাঁঃ সন্তঃ) তুবি ( রণক্ষিততী ) পেতুঃ ॥ ৩৭ 

এইরূপে কেহ কেহ মাহেশ্বরীর ত্রিশূলে বিদীর্ণ হইয়া, 
কেহ কেহ বা বারাহীর তুগ্ডাঘাতে চুর্ণীকৃত হইয়া, রণক্ষেত্রে 
নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ 



২৯৬ দেবী-মাহাত্যযে 

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ * বৈষ্ণব্য। দ্ানবাঃ কৃতা+। 

বজ্রেণ চেত্দ্ী-হস্তা গ্র-বিযুক্তেন তথাপরে ॥৪ ০ 

কেচিদ্বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ। 
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালীশিবদৃতীমুগাধিপৈঃ ॥৪১ 
ইতি মার্কগ্য়ে পুরাণে সাবণিকে ম্ন্তরে দেবীমাহাত্মযে 

নিশুস্ভবধে নাম নবমোইধ্যায়ঃ | 
দানবাঃ (কেচিদৈ যা?) বৈষব্)| চত্রেণ তথ অপরে (অগ্ে দানবাঃ) 

এন্ত্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন বডেণ খণ্ডখণ্ড কৃভাঁ; (শকলীকৃতা; ; খণ্খগুমিতি 
গুধ-সাদৃষ্থে সমাসবচ্চেতি দ্বিতং লমাপব গা বিভঞ্জেলু কৃচ ) ॥ ৪০ 

কেহ কেহ বৈষ্ণবীকর্তৃক চক্রদ্বারা এবং কেহ বা এন্দ্রীর 
হস্তাগ্রনিক্ষিপ্ত বন্্রশ্ারা খণ্ড খণ্ড হইল ॥ ৪০ 

কেচিৎ অন্ররাঃ বিনেশুঃ (খুভাঃ), কেচিৎ মহাহবাৎ ( মহাবৃদ্ধাৎ ) নষ্টাঃ 

( পলাপ্নিতাঃ ), অপরে কালীশিবদূ ভীমূগাধিপৈ? ( কালী চামুণ্ডা চ শিবদূতী 
চণ্ডিকাশভ্ি; তথ মণাধিপশ্চ দিংহণ্চ তৈ3 ] ভক্ষিতাশ্চ ॥ ৪১ 

কোন অন্র মরিল, কেহ রণস্কল হইতে পলাইল, কেহ 
বা চামুণ্ডা, শিবদূতী এবং পিংহকর্তৃক ভক্ষিত হইল ॥ ৪১ 

মার্কগেয় পুরাণান্তর্গত সাবনি মন্ুর অধিকা র-সম্বন্বীধ, দেবী- 
মাহাস্ম্যবর্ণনে নিশুস্তবধ নামক নবম অধ্যায়। 

৬ গং থণধ চত্রেণ। হতি ৰা পাঠ১। | | 
এ শি শি শে শি 



দশমমাহাত্ম্যম্। ২৯৭ 

ধষিরুবাঁচ ॥ ১ 

নিশুস্তং নিহত, দুষ্ট ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্। 
হন্যমানং বলঞৈব শুভ্তঃ ভ্রুদ্ধোউব্রবীদূ বচঃ ॥২ 

* বলাবলেপদুষ্টে তং মা ছুর্গে গর্বমাবহ। 
তান্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাহতিমানিনী ॥% ৩ 
কধিঃ উবাচ ॥১1 প্রাণসশ্মিতং (প্রাণভুলাং ) ভ্রাতরং নিশুস্তং [দেব্য| ] 

নিহতং (মারিতং) দৃষ্ট | [তথা] বলং ( সৈম্যং) হশ্যমানং চ [ দৃষ্ট ] শুস্ত; 
তুদ্ধঃ (কোপাবিই:) [ মন্] বচঃ (বাকাস্) অব্রবীৎথ ॥ ২ 

খায়ি কহিলেন ॥ ১॥ প্রাণতুলা ভ্রাতা নিশুস্তকে নিহত 
এবং সৈম্তগণকে বিনষ্ট দেখিয়! শুস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল ॥ ২ 

রে বলাবলেপদুষ্টে ( বলম্ম দামর্ধন্য অবলেপঃ সম্বন্ধঃ সংসর্গত্তন্মাৎ 
দুষ্টে দর্বিনীতে) [ যৎ যে! মাং জয়তি সংগ্রামে ইত্যাদি প্রাক প্রতিজ্ঞাতং 
তয়, সা তে প্রতিজ্ঞ তয়ৈব অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য কদখিত। ; অতন্বং 
অসতাসন্ধ! সুতরাং ছুষ্টেব ] হে দুর্গে (ছুজ্ঞেয়-স্বরূপে ) ত্বং গর্বাং ( অহং 
স্রিজিঙরীত্যহঙ্কারং ) মা আবহ (আশ্রয়), য [ত্রমা অন্যাসাং (ব্র্গাণী- 

-ট্ীভৃতীন।:) বলম্ ( পরাক্রমম্) আশ্রিত (অবলন্ব্য) অতমানিশী 

( অঠিভরামহস্কারবতী সতী ) যুধ্যমে [ নতু স্বকীয়েন সামর্থোন ]॥৩ 

রে বলগর্ব-ছুবিনীতে দুর্গে! তুমি গর্ব করিও না) 
অতিগর্ধিতা যে তি অন্যদীয় বল সাহায্যে যুদ্ধ করিতেছ ॥৩ 

* 'বলাবলেপাদস্েত্ম। ইতি--'অতিমানিনি ইতি হস্ত ক্চিৎ। 
'বুধাসে চাতিমানিনী' ইতি কেচিৎ। 



২৯৮ উত্তমচরিত্রে- দশম-মাহাত্যম্। 

দেবুযুবাচ ॥ ৪ 

একৈবাহং'জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাঁপরা 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশান্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥৫ 
ততঃ সমস্তাত্তা দেব্যে। ত্রহ্গাণীপ্রমুখা লয়ম্। 
তস্তা দেব্যাস্তনৌ জগ্ম,রেকৈবাসীৎ তদান্থিকা ॥৬ 
দেবী উবাচ ॥8॥ অহম্ অত্র জগতি একা! এব ( অদ্বিতীয়; হ্বগত- 

সঙ্জাতীয়াদিভেদরহিতা। এবেত্যর্থ:) ; মম অপর! (মদন) দ্বিতীয়! ক1। অস্তি] 
[ ন কাপীতার্থঃ ] [ তথাহি--“জগতো! নাহমন্া। শ্তাং গ্তান্সদগ্যং জগচ্চ ন। 
জগতো! মম চাগ্যৈক্যাদ বাক্তিরন্য। ভভোহস্তি কা । অহঞ্চ জগতী চৈক। 
জগতী মন্ময়ী যতঃ। ছুগ্ধবদ্দধি চাপ্োেকং দধিদুময়ং যত" ]; [সাক্ষাদ- 
নুডু়মানোহপি ভেদে! ন বাস্তব ইত্যাহ ] রর ছুষ্ট পণ্য, এঠাঃ মদ্খিভৃতয়ঃ 

(মমৈবাংশতৃভাঃ, কায়ব,হহুষ্টিসম্প॥ ইতি ভাব?) [অনেন সজাতায়াদি- 
ভেদে! নিরন্তঃ ] মরি এব বিশন্তাঃ € বিশগ্বীত্যর্থট ) 1৫ 

দেবী কহিলেন ॥-॥ এই জগতে আমি অদ্বিতীরা £ আমি 
ভিন্ন অপ: আরকে আছে? রেছুষ্ট দেখ- আমারই বিভূতি- 
রূপা ইহারা [ এখন ] আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৫ 

তভঃ রক্ষা ণীতমুখাঃ । ব্রহ্মাণযাগ্াঃ) তা; দেবা; (অস্টো মাতরঃ) তস্ত। 

দেব্যঃ ( আগ্ভায়াঃ) তনৌ ( দেহে) লং (লীনতাম্ একতা মিতি যাবৎ) 
জগ্ন (প্রাপুঃ); তদা অস্থি! ( কৌশিকী) এক! (অদ্বিতীয়) এব 
আমীৎ। [ অনেন মুলশক্াভেদাৎ ব্রদ্গাদিভ্য আবি তানামপি মাতণাম্ 
অত্র দেবীদেহে লয়দর্শনেন সমন্তোপাদানতমন্ত। দর্শিতম্ ] ৬ 



উত্তমচরিব্রে-দশম-মাহাত্্যম্। ২৯৯ 

দেবুযবাচ ॥ ৭ 

অহং বিভৃত্যা বহুভিরিহ বূপৈর্যদাস্থিতা । 
তৎ সংগত ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥৮ 

খধিরুবাচ ॥ ৯ 

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যা; শুস্তস্ত চোভয়োঃ | 

পশ্ঠতাং সব্বদেবানামন্তুরাণাঞ্চ দারুপম্ ॥১০ 

অনস্তর ব্রদ্ধাণী ' ভূতি অষ্টমাতৃকা সেই আগ্তা দেবীর 
দেহে লীন হইলেন) তখন [যুদ্ধক্ষেত্রে ] অনিক] একাকিনীই 
রহিলেন][ মাতৃগণ আগ্যাশক্তি হইতে অভিন্ন বলিয়া বরহ্মাদির 
দেছহুইতে আবিভূতা হইলেও একমাত্র দেবীদেহেইতীাহাদের 
লয় দর্শনে দেবী সর্ধ্ময়ী বলিয়া প্রতিপার্দিতা হইলেন ]॥ ৬ 

, দেবী উবাচ ॥৭॥ 'অহং বিভ্ৃত্যা ( উশ্বষ্যেণ ) যৎ বহুষ্টিঃ ( অনেকৈঃ) 
রূপৈ: ইহ (অন্তর) আশ্থিতা, তৎ (বহুভি; রূপৈরবন্থানং) মংহৃতম্ 
(সংগৃহা আত্মশরীরে নীতম্) [ অধুনা] অহম্ এক| ( অদ্বিতীয়!) এব 
তিষ্ঠামি ; ত্বং আকৌ (যুদ্ধে) স্থিরোভব ॥ ৮ 

দেবী কহিলেন ॥ ৭॥ আমি যে তশ্বর্্য গ্রভীবে বহুরূপে 
অবস্থিত ছিলাম, তাহ! শ্বদেহে প্রত্যাহার কফিলাম ; এক্ষণে 
একাকিনীই অবস্থান করিতেছি 3 তুমি যুদ্ধে স্থির হও ॥ ৮ 

ফধি! উবাচ ॥৯॥ ততঃ ( অনন্তরং ) সর্ধবদেবানাম্ অস্রাণাঞ্চ গহাতাম 



৩০০ দেবী-মাহাত্যো 

শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্তৈস্তথা স্ত্রৈশ্চৈৰ দারুণৈ2।* 
তয়োযুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ ণ' সব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥১১ 
দিব্যান্থান্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্থিকা । 
বভপ্ তানি দেতোন্দ্রস্তৎগ্রতীঘাতকর্তৃভিঃ ॥১২ 

( পশ্ঠতন্তাননাদৃত্য ইত্যর্থ; যদ্বা পুরত ইতি অধ্যাহাধ্যম্) দেব্যাঃ 
( চণ্তিকায়াঃ) শুস্তম্ত চ উভরোঃ দাকণং যুদ্ধং প্রববৃতে ( প্রবৃত্তমভূ ) 
[ অথবা পশ্ঠতাং সর্ধবদেবানম্ অস্থ্রাণাঞ্চ [ উভয়েষাং ] দারুণং (তয়াবহং) 

দেবযাঃ শুসতস্ত চ উভয়োঃ ঘুদ্ধং প্রববৃতে ইত্যনয় | যি শুস্তো জেষ/তি তহি 
দেবানাং দৈত্েভ্যে। ভমং, যদিতু দেবী জেষ্যতি ততে। দেবীঠোহহরাপাং 
ভয়ং শ্যাৎ; তন্মাদুতয়েবামপি দারুণমিত্যুক্তম্ 1] ॥ ১* 

খধি কহিলেন ॥ ৯॥ নজর সর্বদেবাস্থএগণ দেখিতে 
লাগিলেন দেবী ও শুস্তউওরের ভয়াবহ বুদ্ধ আস্ত হইল ॥১০ 

দারণৈ; ( ভীষশৈ, ) শরবর্ষেঃ ( বাণবর্ষণৈঃ ) শিতৈঃ ( তীক্ষেঃ ) শঙ্ত্ৈঃ 

(খড়গাদিভিঃ ) তথ! "মন্ত্রে; ( শত্যাদিভিঃ) তয়োঃ (দেবীশুস্তয়োঃ) 
ভূয়; ( পুনরপি ; ধদ্ব| অতিমহৎ ) সর্বলোকভয়। রং যুদ্ধম্ অভূৎ ॥১১ 

বাণবর্ষণে, তীক্ষ খাদি শঙ্ে ও ভীষণ শক্ত্যাদি অস্ত্রে 
তাঁহাদের মধ্যে পুনঝায় সর্বলোক-ভয়াবহ যুদ্ধ হইছিল ॥১১ 

অথ অন্বিকা (কৌশিকী)যানি শতশঃ দিব্যানি ( দিবামন্ত্রকাগি 
সদৈবতানি ) অন্ত্রাণি মুমুচে (মুমোচ প্রযুক্তবতী ) দৈত্যেন্্র; (শুস্তঃ) 

স্পি ০ পিন নি্াজস্প £. খা হান ইতি বা পাঠ 1 কপ ইত চক 
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ুক্তাঁনি তেন চান্ত্রাণি দিব্যানি পরমেস্থ্রী | 
বভগ্জ লীলয়েবোগ্রহুস্কারোচ্চারণাদি ভিঃ ॥%& ১৩ 

ততঃ শরশতৈদেবীমাচ্ছাদয়ত সোইসুর। 
সাপি তত কুপিতা 'দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥১৪ 

তথগ্রতীঘাতকর্তৃভি, (তেষাম অশ্বিকা প্রযুক্ত-দিব্যান্ত্ীণাং প্রতীঘাতঃ 
নিরাকরণং তৎ্কারিভি? ) | প্রভাস্ৈ;] তানি বভগ্র (নিরস্তবান)॥ ১২ 

অদ্বিক। যে সকল দিব্যান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, শুস্তও তৎ- 
সমুহের বৈফলপ্য-সাধক অস্ত্রে তৎসমুদয় ব্যর্থ করিল ॥ ১২ 

পরমেশ্বরী তেন ( শুষ্তেন) মুক্তানি দিব্যানি ( অলৌকিকানি) 
অস্তাণি উগ্রন্ষ্কারোচ্চারণাদিভিঃ (উগ্র, তৎ হৃস্কারে!চ্চারণথ তদাদি- 

ভুতং যেযামন্ত্রাণাং তৈ৫) লীলয] ( অনায়াসেন ) এব বভঞ্চ ॥ ১৩ 

'শ্পবমেশ্ববী উগ্র হঙ্কাবোচ্চাগাদি-পুর্বক অক্ত্রসমূহগ্থারা 
শস্তনিক্ষিপ্ত দিব্যান্ত্র সকল অনায়াসেই চূর্ণ করিলেন ॥ ১৩ 

সঃ অনুর; শরশতৈঃ ( অনংখোবণৈঃ) দেবীম আচ্ছাদয়ত ; ততঃ 
( তন্জাৎ শরশতৈরাচ্ছাদনাৎ ) সা দেবী চ অপি কুপিত। [ ত্র্ধা ) ইষুভিঃ 
( বাণৈঃ ) তৎ ( তদদিত্যব্যয়ং তপ্ত ভার্থঃ ) ধনু চিচ্ছেদ 1১৪ 

সুস্ত শত শত শরে দেবীকে আচ্ছাদন করিল; তাহাতে 

্ু্ধা হইয়া দেবী বাণ-বর্ষণে তদীয় ধনু: ছেদন করিলেন ॥১৪ 
পদ 

* উগ্র ইতি বা পাঃ--তত্র রিয়াধিশেষণমেতৎ। 
- পিপল পিপাশপিসপ শীলা 



৩০২ দেবী-মাহাত্যে 

ছিন্নে ধনুষি দেত্যেন্দ্রস্তথ। শক্তিমথাদদে ।*% 

চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্থ করস্থিতাম ॥৭* ১৫ 

ততঃ খড়গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভান্ুমণ্ড। 

অভ্যধাব তদ। দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥্ ১৬ 
অথ (অনন্তর) তথ (ভেন প্রকারেণ . ধনুষিছিনে ( খগ্ডিতে ) [সতি] 

দৈত্েন্ত্ঃ ( দৈতারাজঃ শুভঃ ) শত্তিম্ আঁদদে (জগ্রাহ); দেবী (কৌশিকী) 
অন্ত (শুস্তস্ত ) করস্থিভাং তামপি (শক্তিং) [নিক্ষেপাৎ গ্রাগেব ] 

চজ্রেণ চিচ্ছোদ ॥ ১৫ | 

এইরূপে ধনু ছিন্ন হইলে দৈত্য ণজ শক্তি গ্রহণ কিল । 
দেবী তাহার হৃস্তে থাকিতে থাকিতেই (নিক্ষেপ করিবার 
পূর্বেই ) সেই শক্তিও চক্রদ্বাবা ছেদন করিলেন ॥ ১৫ 

ততঃ দৈত্যানাম্ অধিপেশ্বর£ (দৈতাপহীনামপি পতি?) [শু] 
থড়াং ( অসিং ) ভাম্ুমৎ ( কিরণশালি ) শতচন্্রঞ্ ( শতং চন; চক্্রাকার। 
মণিময়াশ্চজ্কা যত্র তৎ বু'িম্চন্্রকশতাদ্বিতং ফলক ) উপাদায় (গৃহীত্বা) 
তদ| তাৎ দেবীম্ [ হগ্ুম্ ] অভ্যধ!বৎ ॥ ১৬ 

অনস্তর ৫দত্যগাজাধিরাজ শুস্ত খড় এবং অতি গুভা- 
শালী শত-চন্দ্রক-সমন্িত ফলক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ 
দেবীকে বধ করিবাব উদ্দেশে ধাবিত হইল ॥ ১৬ 

* 'শক্তিং সমাদদে, ইতি বা পাঠঃ। 3.'করে সথিতাম্ ইতি চ চিৎ 
£ “অভ্যধাবত তাং দেবীম্' ইতি কেচিৎ। 



উত্তমচরিত্রে--দশমমী হাত্মাম্। ৩৯৩ 

তস্তাপিতত এবাশু খড়গং চিচ্ছেদ চণ্তিকা। 
ধনুন্ম্কৈঃ শিতৈবাণৈশ্চম্ম চার্ককরামলম্ ॥% ১৭ 
হতাশ্বঃ স তদা দেত্যস্ডিননধন্ন। বিনা রথিঃ |৭' 
জগ্রাহ মুদগরং ঘোরমস্বিকানিধনোগ্যতঃ ॥১৮ 
চগ্ডিকা আস্ত (তৎক্ষণ নব) ধনুমুক্তৈঃ (চাপানিগত১) শিং 

( তীক্ষেঃ) বাশৈঃ আপাত; (আশগচ্ছত।)) এব ত ( দৈতারাজা- 
ধীর্বরস্য ) অর্ককরামলং (শ্ুধ্যকখাবৎ নির্মালমুগ্দল") খড়গাং চর্ম চ 
( ফলক) [ চকারাৎ অশ্বনারথেণরপি মমুচ্চয়ঃ ] চিচ্ছেদ ॥ ১৭ 

সে আপিতেছে এমন সময়ে চণ্থিকা স্ুর্য্যকিরণবৎ 
নির্মল তদীয় খড়গ ও চর্ম (ঢাল) [ এবং অশ্ব ও সারথি ] 
ধনুঃক্ষিপ্ত শাণিত বাণ্দ্বাবা ভত্ক্ষণ|* ছেদন করিলেন ॥ ১৭ 

তদ। (তশ্িন্রেবাবদরে ) হভাগ; (নঈরথাশ্বঃ ) ছিন্নধন্ব। (ভগ্ন 

শরাব্পন;) বিদারণি; বিনষ্সারথিং) [ এতেন শুন্তত্ত পদাতিত্বমৰ- 
গমাতে ] সঃ দৈতাঃ (শিস) অন্িকানিধনোদ্যতঃ ( অস্থিকাবধেই- 
ভিলাবুকঃ) [ অর্ধিকায়াঃ সকাশাৎ নিধনং তত্র উদ্যত উদুক্ত ইতি 
ধ্বণনঃ ] [ লন্ ] ঘোরং ( লোকভযস্করমিত্যর্থ; ) মুদগরং জীগ্রহ ॥ ১৮ 

ইত্যবসরে হ্শ্বহীন, তগ্রধনুঃ, ারথিহীন সেই ঠদত্য (শুস্ত) 
অন্বিকাবধোগ্যত হইয়া ভয়ঙ্কর মুর গ্রহণ ক'রল ॥ ১৮ 

৯ 'অঙ্থাস্চ পাতমামাদ রথং সারধিনা সহ'_ইত্যধিকং কচি হাতে 
£ “হতাদিঃ ন তদ| দৈত্য: ইতি পাঠে! ন পাধুসন্মতঃ। 



৩০৪ দেবী-মাহাষ্মো 

চিচ্ছেদাপততস্তস্ত মুদগরং নিশিতৈঃ শরৈঃ 
তথাপি সোইভ্যধাবৎ তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্ ॥১৯ 
সমুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুজবঃ | 

দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ত ॥২০ 

তলপ্রহারাভিহতো৷ নিপপাত মহীতলে । 

স দৈত্যরাজঃ সহসা পৃনরেব তথোখিতঃ ॥২১ 
চণ্ডিক! আপাততঃ ( আগচ্ছ্ঠঃ) তগ্ত (শন্তস্ত ) মুণগরং নিশিতৈঃ 

(তীক্ষৈঃ) শরৈঃ চিচ্ছেদ ; তথাপি ( ভগ্রমুদগরোহপি ) স মুষ্টিম্ উদ্ধম্য 
( প্রহারাভিমুখং কৃত! ) বেগবান্ [ সন ] তাম্ অভ্/ধাবৎ ॥ ১৯ 

শুস্ত মুদগর-হস্তে আগমন কবিতেছে, এমন সময় চণ্ডিকা 
তীক্ষু বাণসমূহে তাহার মুদ্রগর ছেদন করিলেন? তথাপি সে 
মুষ্টি উদ্ধত করিয়া সবেগে তীহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১৯ 

সঃ দৈত্যপুঙ্গবঃ (1দত্যশ্রেষউঃ শুন্তঃ) দেবাঃ হদয়ে মুষ্টিং ( বন্ধানুলি- 

্রন্থিং ) পাতয়ামাস (প্রশক্তবান) স দেবী চ কৌশিক তমপি 
( অন্ত্ররপতিং ) তলেন ( চগেটতলেন ) উরি ( বক্ষসি) অতাড়য়ৎ ॥ ২« 

সেই দৈত্যরাজ দেবীর হ্ুদয়ে মুষ্টি গ্রহার করিল? দেবীও 
তাঁহার বক্ষংস্থলে চপেটাঘাত করিলেন ॥ ২০ 

তলপ্রহারাভিহতঃ ( দেখীকুতেন চপেটাঘাতেন অভিহতঃ বঙ্ষপি 
তাড়িত:) [সন্] সঃ দৈত্যরাজঃ ( শুস্তঃ) মহীতলে ( ভূপৃষ্ঠে ) নিপপাত ; 



উত্তমচরিব্রে--দশম মাহাতযুম্। ৩০৫ 

উত্পন্) চ প্রগৃহ্যো্চৈদেবীং গগনমাস্থিতঃ। 
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চগ্তিকা ॥২২ 

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চপ্ডিকা চ পরস্পরম্। 
চক্তরতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিন্ময়কারকম্ ॥্ ২৩ 

তথা | দেষ্যপতিঃ ] সহস। (বেগেন অংক্যেণ বলেন চ). পুনরেৰ 
( নিপতনাৎ গ্রাগিব ইত্যর্থ:) উ্থিভঃ ( অতকিতম্ উদস্1ৎ ) ॥ ২১ 

তল-প্রাহারে (মুষ্টাঘাতে ) আহত দৈত্যরাজ ভূতলে 
নিপতিত এবং তৎক্ষণাৎ মহাবেগে পুনরুখিত হইল ॥ ২১ 

[ চুতলাৎ | উত্পত্য । উউটরীয়) [ শুভ্ত;] দেবীং গ্রগৃহা (গৃহীত ) 
চ উচ্চ; গগনম্ আশ্থিত; (আশ্রিঠবান্); তত্রাপি (গগনেংপি) সা 
(চগ্ডিক) নিরাধার। (নিরধিকরণ|) [ সব্ধধারতয়! দেব আধার! ভাবঃ 
স্ধীভিরব্গঞ্চবাঃ ] [সঠী | তেন (শস্বেন) [সহ] যুযুধে॥ খং 

শুস্ত উঠিয়াই দেবীকে লইয়া শূন্যে উঠিল) চণ্তিকা 
,আকাশেও আধারশুন্তা হইয়! তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন ॥২২ 

তদা (গগনারোহণক্ালে ) প্রথমং (প্রথমতঃ) থে (আকাশে) 

দৈত্য; (শুশ্তঃ) চগ্ডিকা চ পরম্পরং সিদ্ধমুনিবিম্ময়কারকং ( সিদ্ধানাং 
প্রাপ্তাখিলদিদ্ছিসিদ্ধানাং বিশ্বাবন্প্রভৃতীনাং মুনীনাঞ্চ নারদাদীনাং যদ্ব! 
সিদ্ধৈ; সহিত। মুনয়; সিদ্ধমুনয়ঃ তেষাং বিন্ময়স্ত আশ্প্য্যস্ত কারকং জনকং ) 
নিষুদ্ধং ( বাহুযদ্ধং) চ্রতুঃ ( কৃতবন্তো )॥ ২৩ 

* চত্রতুঃ প্রথমং যুদ্ধম ইতি--“চত্রতুঃ গ্রধনম্ ইতি চ পাঠো। 



৩০৬ দেবী-মাহাত্যযে 

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনান্বিকা সহ" 
উৎপাত্য ভাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥% ২৪ 

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্ধম্য বেগিতঃ ৭" 
অভ্যধাবত ছৃষ্টাত্মা চণ্তিকানিধনেচ্ছয়া ॥২৫ 
তৎকালে আকাশ-মগুলে শুস্ত এবং চণ্ডিকা উভয়ে 

প্রথমতঃ পরম্পর বাছদুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ) রী বানবুগ্ধ বিশ্বা- 
বস্থ গ্রভৃতি সিদ্ধ ও না“দাদি মুনিগণে" বিস্ময়াবহ ॥ ২৩ 

ততঃ অন্থিক। তেন | শুগ্থেন ] সহ সুচিরং ( বাঞ্চকালং বাপ.) নিযুদ্ধং 
(বাহতুদ্ধং) কৃত | ত্বন্ ] উৎপাতা ( কন্দুকবৎ উর্থক্ষপ্য) [ কর্চিদবষবং 

তব! ] ভ্রাময়া মাস, ধরণী তলে ( ভুবি ) চিক্ষেপ চ॥ ২৪ 

পরে অন্থিক! শুস্তসহ বহুকাল বাহুষুদ্ধ কারম্না তাঁহাকে 
উত্তোলনপূর্ববক ।বঘুণিত ও ভূতলে পাতিত করিলেন.॥ ২৪ 

সঃ হুষ্টাত্স। (ছুষ্টস্ভাব; শুভঃ) [দেব্য।) ক্ষিপ্ত; | সন] ধরণীং 
প্রাপা ( ভূতলমাগম্য ) চগ্ডিকানিধনেচ্ছয। (চগ্তকাবধেচ্ছয়া।) [ চগ্ি- 

কাফকা: সকাশাৎ প্রাপ্তব্যং ধন্নিধনং ত্রেচ্ছয়। ইতি ধ্বনি? ] মুষ্িম উদ্যম্য 

(উদ্যতং কৃত! ) বেগিতঃ ( সঞ্লাতবেগঃ ) মন্ অভাধাবত ॥ ২৫ 

[ দেবী কর্তৃক] শিক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত হয়া সেই 

_ * উিৎপাট্য' চ--'উৎক্ষিপ্য ইতি “চিৎ”, 'ভরময়ামাস ইতি সুগম: পাঠ 1 
$£ “বেগতঃ ইতি--বেগবান্, ইতি চ ব। পাঠো। 



উত্তমচরিত্রে--দশমমাহাজ্সাম্। ৩০৭ 

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ববদৈত্যজনেশ্বরুম। 
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শুলেন বক্ষসি ॥১৬ 

* স গতানুঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশুলাগ্রবিক্ষতঃ।% 
চালয়ন্ সকলাং পৃথীং সান্ধিতীপাং সপর্বতাম্্২৭ 

ছুবাম্মা [শুস্ত] চণ্ডিকার বধসানমানসে মুষ্টি উদ্যত করিয়া 
বেগে তাহার অহিযুখে ধাখিত হইল । ২৫ 

তত দেবী (চণ্ডিকা) আধান্তং (আগচ্ছন্তং) সর্বদৈতাজনেশবরং 
( সর্ধেষাং দৈতাজনানামীখবরং অর্বানহরপতিং )[ তম্তং] বসি (হৃদয়ে ] 
শুলেন ভিদ়া ( বিদাধ ) জগঙ্যাং (ভুমৌ ) পাহয়ামাস ॥ ২৬ 

অনন্তর সেই সর্ধদৈত্যাধিপতি শুস্ত আগমন করিতেছে 
এমন. টাময়ে দেবী শুলদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদারিত 
কবিয়া তাহাকে ভূতলে নিপ[ঠিত করিলেন ॥ ২৬ 
॥ দেবীশুলাগ্রবিক্ষ»: ( দেব শলম্ আযুধং তন্ত অগ্রং তেন বিশেষেণ 
ক্ষত ভাড়িতঃ ) সঃ [ শুভঃ] গতাহ; (গতগ্জাণঃ) [সন] সান্ি-ঘীপাং 
সপর্বতাং ( সমুদ্ঘবীপপর্বতৈঃ সহ বর্তৃমানাং) সক্লাং ( সম্গ্রাং ) পৃথীং 
চালয়ন্ (কম্পন) উবব্যাং (পৃথিব্যাং) পপাত ॥ ২7 

দেবীর শূণাগ্র বিদ্ধ শুল্ত প্রাণহীন ইইয়! সসাগরা সন্বীপ। 
সপর্বতা পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূতলে পতিত হুইল ॥ ২৭. 

* প্বিক্ষিতঃ ইতি বা পাঠ: ক্ষিণু হিংসায়াং কর্মণি জ্তঃ। 



৩০৮ দেবী-মাহাষ্যোে 

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তশ্যিন্ ছুরাত্মনি | 
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপন্ নিম্মলঞ্াভবন্নভঃ ॥২৮ 

উৎপাতমেঘাঃ সোক্ষা যে প্রাগ্রাসংস্তে শমং যযুঃ। 
সরিতো মার্গবাহিন্তত্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥৭' ২৯ 

ভগ 
তত; তম্মিন দুরাতুণি (শুস্তে) হতে [ সতি] অথিলং জগৎ প্রসন্নং 

( প্রকাশীকুতম্) [সৎ] অতীব স্বাগ্তাম্ (শ্বচ্ছতাম অনাকুলত!মিভি 
যাবৎ) অবাপ; নভঃ ( আকাশং ) চ নির্মালম্ অভবৎ ॥ ২৮ 

অনন্তর সেই ছুরাত্ম! নিহত হইলে, নিখিল জগ গ্রসন্ন 
ও অতীব স্তুস্থ হইল; আকাশও নির্মল হইল ॥ ২৮ 

প্রাক (শুস্তমরণাৎ পুর্ববং) যে মোরা; ( উদ্ক। দিবাতেজাংসি তাভিঃ 
মহিতাঁ; ) উৎ্পাতমেঘাঃ (উৎ্পাতশ্চকা মেধা; ) আনন্ (স্থিভা;) তত্র 
(তশ্মিন শুস্তে) পাতিতে (মারতে মতি) তে শমং (শাস্তি) যপুঃ 

(প্রাপ্তা;); তথা সরিভঃ ( নগ্ঘঃ) [যাহি প্রাক উৎ্পথগামিম্ত আসন্ 
তাঃ অধুনা ] মার্গবাহিন্ট" (প্রাক্তনখতগামিস্তঃ )[ আন্ ]॥ ২৯ 

যে সকল উদ্ধার সহিত মেঘ পূর্বে উৎপাঁত স্থচনী করিত, 
শুস্ত নিহত হওয়ায় তাহার! শমতা প্রাপ্ত হইল) এবং নদী 
সকল পুর্ব প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ 

* 'জগৎ হুস্থমতীবাদীৎ, ইতি বা! পাঠ । 
1 “দেবা! শুস্তে নিপাতিতে' ইতি ব| পাঠ: । 

কেচিদ্টাবিংশ-গোকাৎ প্রাক উনত্রিংশ-গ্রোকং পঠপ্তি। 

০ ৮ শপ পদ শপ সসল ই 



উত্তমচরিত্রে__দশমমাহাত্ম্যম্। ৩০৯ 

ততো দেবগণাঃ সব্রে হর্মনির্ভরমানসা। 

বভৃবুনিহতে তশ্মিন্ গন্ধর্র্বা ললিতং জগ্ডঃ ॥৩০ 

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাগ্নরোগণাঃ। 

বঝু পুণ্যাস্তথ। বাতা? সুপ্রভোহভূদ্দিবাকরঃ ॥৩১ 
ততঃ তম্মিন (শুস্তে) নিহতে [নতি] সর্ব্বে দেবগণাঃ ( ইত্রাদয়ঃ) 

হ্ধনির্ভরমাননাঃ (নি:শেষেণ ভঞ% পোষ; পূর্ণহ। যত্র তানি নিররাণি, 

হর্ষেশ নি্রাণি পূর্ণানি মানপাশি সেষাং তে তথোক্তাঃ আনন্দপুর্ণচিত্তাঃ 

ইতার্থ; ) বউবুঃ (জ। হাঃ) গ্গন্বাঃ (হাহাহুছ প্রভৃতয়ঃ) ললিতং (মনোহরং 

যথা তথ। ) [ দেবা; পরাত্মং 1 জণ্ডঃ (গীতবন্ত; ) ॥৯ 

অনন্তর শুস্ত নিহত হইলে দেব্গণ আনন্দে বিহ্বলচিত্ত 

হইলেন ; গন্ধব্বগণ মশোহর গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ 

'তথ। অন্যে ( কেবিদগদ্ধব্নাঃ) [সুদঙ্গাদীন্] অবাদয়ন্] ; অগ্নরোগণাঃ 

[তর্বনীপ্রভৃতয়ঃ) ননৃতুশ্ঠ ; বাতা পুণ্যাঃ জেখস্পনাঃ রজশুন্টাম্চ) বধুঃ ; 

দিবাকর (রবিশ্চ) সুপ্রভঃ (সুতেজন্বং) অতুৎ॥ অগ্রয়ঃ (আহবনীয়াদরং) 

শান্তা; ( লৌম্যাঃ নিধু মাশ্ঠ) [আন্তঃ] শান্বদিগজনিতক্বনাঃ (শান্তা 

দিক্ষু জনিতাঃ স্বনাঃ শব্দা; উৎপাতন্ৃদ্ক-স্কুরণাদিশব্দাঃ যেষাং তাদৃশাঃ ) 

জঙ্গপুঃ (হবলস্তি ম্ম প্রাগের যে অগ্নয় দিগ্ৰাহ্ং কুর্ববাণ। দি্ষু স্থনিতবস্তঃ 

অধুন। তে লৌম্যাঃ শুভসৃচকা বভূবুঃ) শুন্তে নিহতে য়া? পুনঃ প্রবৃস্াঃ 
ইতি ভাঁবঃ)॥ শান্তা দিশশ্চাহ বরাহ-মিহিরঃ-অঙজারিণী দিগ-নি- 

বিপ্রযুক্তা, যন্তাং রবিত্তিষ্ঠতি জ! প্রদীপ! । প্রধুপিতা ঘাস্ততি যাং দিনেশ:, 
শেষা্ত শান্ত: শুভদাস্ত তা; স্্য; ইতি ॥ ৩১--২২ 



৩১০ দেবী-মাহাত্য্যে 

জজলুশ্চাগ্য়ঃ শান্তা: শান্তদিগ্জনিতন্ষনাঃ ॥৩২ 
ইতি মার্কেয়-পুরাণে সাবণিকে ঘম্বস্তরে দেবীমাহাক্যো 

শুস্তবধো নাম দরশযোহধ্যায়ঃ ॥ 
কোন কোন গন্ধর্ধ মুদঙগ।দি বাজাইতে লাগিলেন এবং 

উর্বশী প্রভৃতি অগ্নরোগণ নৃতা করিতে লাগিলেন; সুখস্পর্শ 
সুনিল বায়ু প্রবাহিত হইল; দিবাক্কর শোভন কিরণশালী 
হইলেন ; গাহৃপত্য-আহবনীয় ও দক্ষিণ, এই ভ্রিবিধ বক্ভীয় 
অগ্রিনিধৃম হইয়া প্রজলিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের 
প্রশান্ত জলনধ্বনিতে দিক সকল" শান্ত ভাঁব ধারণ করিল 
[পূর্বে যে সকল অগ্রি'দিগ্ৰাহ-স্ছচক অমঙ্গলধ্বনি সুচনা 
করিত, এক্ষণে তৎসমুদয় শুভকুচক হইল; অর্থাৎ শুন্ভের 
নিধনে যজ্ঞাদি পুনরন্থুচিত হঈতে লাগিল ]॥ 2১--৩২ 
মার্কগ্ডে পুরাণান্তর্গত সাবণিমনুব অধিকাঁর-সন্বন্ধীয় দেবী- 

মাহাত্মাবর্ণনে শুস্তবধনামক দশম অধ্যায় ॥ 

শান্তা দিগ জনিতম্বনাঃ ইতি ব! পাঠ | 



উত্তর্মচরিত্রে--একাদশ-মাহাত্মযম। ৩১১ 

থাষিরুবাচ ॥ ১ 

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দে 

সেন্দ্রাঃ সুরা বহিপুরোগমাস্তাম্। 

কাত্যায়নীং তুষ্ট বুরিষ্টলস্তাদ্* 
বিকাসিবক্তীস্ত বিলাসিতাঁশাঃ ॥৭' ২ 

ধধিঃ উবাচ ॥ ১॥ তত্র(বুদ্ধে) মহাহরোন্ে (শুস্তে) দেবা হতে 
(মারিতে। (সতি] বহিপুরোগমাঃ (অগ্মিমুখাঃ “অগিরগ্রে প্রথমে। দেবত|- 
নাম” ইভি শ্রুঠেঃ ১ সেনা; ( ইন্সহিঠাঃ) আুরাং (দেবা) ই্টলন্তাৎ 
(ইষ্টস্ত অভিমনার্থন্ত তষ্তাদি-বধস্য লম্ডাৎ প্রাপ্ত?) বিকাসিবজ্না; (প্রসন্ন 
ব্দনাঃ) বিকািতাশা; (বিকাশিতা; মফলীকৃতাঃ আশা; মনোরথাঃ যেষাং 
যদ্বব! বিকারিভাঃ স্প্রস্নাঃ আশ দিশ5' যেযাং ভাদৃশাঃ, তদানীং শত্রু- 
নাশাৎ পুনঃ স্বম্বতেজোলাভাৎ উজ্জ্লীকৃভদিশইতার্থ:) [মন্ত্ঃ] তাং 
কাত্তায়নীং (কৌশিকীং দেবীং ) তুষ্ট,বঃ ॥, 

খধি কহিলেন ॥ ১ ॥ সেই যুদ্ধে দেবী কর্তৃক মহা স্থরপতি 
শুন্ত নিহত হইলে, বঙ্ষি প্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ |ততস্ত!দিবধরূপ] 
অভীষ্টল| 5 বশতঃ [আনন্নওরে] £সন্নধদন ও পূর্ণ-মনোরথ 
হইয়া কাত্য।য়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ 

* “ইষ্টলাভাৎ' ইতি ব1 পাঠ;। 
1 “বকামিব্ণাজবিকাঁশিতাশা:-'বিকাদিবক্ত)) হবিকাশিতাশ।£। 

“বিকাসিবক্ত]ংশুবিকাশিতাশা৮--ইতি পাঠিভেদাঃ ॥ 



৩১২ দেবী-যাহাত্ঘ্যে 

দেবি প্রপন্নান্তিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতজ গতোহখিলস্তয । 

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাঁচরম্য ॥£ 

আধারভূতা জগতস্বমেকা 
মহীন্বরূপেণ যত; স্থিতাসি। 

অপাং স্বরূপস্থিতয়। ত্বয়ৈত- 
দাপ্যায্যতে কৃত্স্মলজঘ্যবীর্য্যে ॥% ৪ 

হে প্রপন্নান্তিহরে (প্রপন্নানাম্ অনন্যশরণানাং ভক্তানামাত্তিহরে ছুঃখ- 
নাশিনি) দেবি, প্রমীদ ; হে অখিলন্ত (কৃৎক্শ্ত) জগত মাতঃ প্রমীদ ; হে 
বিশ্বেখ্বরি ( জগদ্ব্যাপিকে ) গ্রলীদ [ লক্ষ্রীঘবপেণ ] বিশং পাহি (পাঁলয়); 
হে দেবি ত্বং চরাচরস্ত (স্বাবরজঙ্গমাত্মকণ্ত জগতঃ) [মধ্যে] ঈশ্বরী [হ্থতন্বা ) 
ইতরৎ সব্বং তবৎপরতন্্রমিতি ভাব: ; আদরে প্রলীদ্গেতি িরুত্তিঃ] ॥৩ 

হে অনন্তশরণ ভক্তগণের ছুঃখ-নাশিনি দেবি গ্রসন্া 
হও) ছে অখিল জগজ্জননি প্রসন্ন হও; হে বিশ্বেশ্বরি 
(বিশ্বব্যাপিকে ) প্রসন্না হও? তুমি [ লক্মীরূপে | শিশ্ব- 
পালন কর? হে দেবি, তুমি চরাচর বিশ্বের ম্বামিনী [ স্থাবর 
জঙগমাত্সক সমস্তই তোমার অধীন ]॥ ৩ 

হে অলঙ্ঘাবার্ধ € অপ্রতিহ্ত প্রভাবে) যত: ( যল্মাথ ) তব মহী্রাপেণ 
সপ ০ সী শপ এ পল লাশ সহ 

* "আগাানতে, ইতি বা। আপ্যার়তে- ক্ষীতীতিয্টতে। 
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ত্বং বৈঝ্বীশক্তিরনন্তবীর্ধ্যা 
বিশ্বস্ত বীজং পরমাসি মায়া " 

সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 
ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫ 

(ক্ষিতিরপেন ) গ্রিতা[ অলি ][ অত ] এক! ( অদ্বিতীয়!) ত্বং জগতঃ 

আধারভূভা ( আশ্রয়রূপ|) ভূরূপ1চ ত্বং তদ্রপ। চ ভুরিতি ভাবঃ ] 
অপাঁং স্বরূপস্থিতরা (জলবপযা অপামিত্যঞ রাহোঃ শির হতাদিবদভেদে 
ষঠী, জলরূপেণ স্থিতয়। ) ত্বয়! [এব একযা ] এতৎ কুঁৎসং ( সমস্তং জগৎ) 
আপ্যাঘাতে ( সংবদ্যতে ) অববপা ঢ তং তদ্রুপ চ আপ ইতি ভাবঃ) 

[ অনেনোজলক্ষণেন নেব্যাঃ স্দাস্মত| বিবক্ষিতা ]0 ৪ 

হে অপ্রতিহত প্রভাবে, তুমি মহীন্ধপে বিরাজ করিতেছ; 
স্থতরাং একমাত্র তুমিই জগতের আধারভূতা; জলরূপে 
অবস্থিতা তুমিই এই নিখিল জগতের পরিপোষণ করিতেছ। 
[ ইহাতে দেবীর সন্দাত্মকতা প্রকাশিত হইল ] ॥ ৪ 

হে দেবি তম অমিতবীর্ধযা ( অক্ষ প্রভাব। ) বৈষ্ণবীশত্তিঃ (বিক্যোঃ 

পালনশভিম্বূপ|) [ত্বং] বিশ্ব (জগঠঃ) বীজং (মুলকারণং) পরম! মায়! 
(মহামায়।) অসি; [তব] এতৎ মমস্তং সংমোহিতম্ (মোহেন বদ্ধং সংসারগরতে 
পাতি৬ম্)); [তৎ কিং মোক্ষে। নান্তোব হতাত আহ 1 প্রমল্| [সতী] 

তং বৈ (নিশ্চিতং) ভূবি (সংনারে) মুক্তিহেতুঃ (মুকেঃ কারণম্) ৪৫ 

হে দেবি, তুমি অপার-মহিমা বৈষ্ণবী শক্তি) তুমিই 
নিখিল ব্রহ্ধাণ্ডের যূলকারণ-শজ্িরূপ। মহামায়!) তুমিই সমত- 



৩১৪ দেবী-মাহাত্য্ে 

বিগ্াঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 

স্ত্রিয়; মমস্তাঃ সকল! জগত্ন্ু । 

ত্বয়ৈকরা পূরিতমন্থয়ৈতৎ 
কা তে স্ততিঃ স্তব্যপরা-পরোক্তিঃ ॥৬ 

বিশ্বকে সম্যকরূপে মোহিত করিতেছ ; [পরস্থ] তুমি গ্রসন্না 
হইলে নিশ্চয়ই সংসারে যুক্তি? হেইভুহা হইয়া থাক | ৫ 

হে দেবি সমস্তাঃ [ *অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারে! সীমাংসা " স্যাযবিশুরঃ। 
পুরাণং ধর্মুশান্্র্ বিগ্াহো চাম্চতুর্ঘশ | আযুকেদেো। ধনুর্ধেদে! গাদ্ধব- 
শ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশান্্ং চতুর্থক বিগ্যাহ্টাদশৈব তা ] বিস্তাঃ তব 
ভেদাঃ (তদংশ!। এব; তক্মাৎ তব চ বিগ্যানাঞ্চ পার্থক্যাভীবাৎ ক! তে 
স্ততি:); জগংহ সমস্তা; ( সর্বাঃ) মক্লাঃ ( চতুঃয্টিকলোপেতা; পাতি- 
ব্রত্যাদি-ধর্দদোপেতা: অর্গগ্থিতিনংহারাদিনেপুণোপেতাশচ ব্রহ্গাণাদ্যাঃ) প্রিয়; 
[তৰ ভেদাঃ ইতি শেষ]; একয়! ( অদ্বিতীয়য়।) অন্বর! (মাতৃরূপয়া) তয় 

এতৎ [জগৎ] পূরিতম্ ( অন্তর্বহির্ধ্যাপ্তং, তৃমেব জগৎ জগদেব ত্বমেব 
ইত্যর্থঃ) [এব তত; পুখগনৃতপ্তাভাবাথ] তে ভ্তব্যপরাপঞোক্তিঃ 
(শুব্যে বিষয়ে পরাপর1 গৌণী মুখ্যাচ যা উক্তিঃ তদ্রুপ) স্তরতিঃ কা? 
[ যদ্ব! উল্রিজপা ত্বমেব, অতঃ কা তে স্তুতি? 1] [ অথব। ত্বং স্তব্যপর। 

(শুব্যেতু শ্রেষ্ঠা) ; তে (তব) পরোক্তিঃ (শেষ্টোক্তি?) স্তুতি কা? ][ অত্র 
তু সৈব দেবী সৈববিদ্যেতি দৈব দেবী সৈব ব্রঙ্গাণাদি-স্ত্রীতি দৈব চ 
দেবী তর্দেব দেবাত্মকং জগচ্চেতি ভেদাভাবাৎ দেব্যেব স্তব্যপরা ; তস্তা 
পরোজ্তিঃ স্তুতির্ন প্রবর্ততে। অপিঢ স্তবনীয়ে নুনে বস্তুনি শ্রেহোক্তিঃ 
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সর্ব্বভূতা৷ যদা দেবী স্বরগমুক্তিপ্রদায়িনী 1% 
বং স্তৃতা স্ততয়ে কা ব! ভবস্ত পরমোক্তয়ঃ ॥৭ 

স্তাতরুচাতে। দেবী বিরূপ, 'অতঃ ম্বভাবত এব শ্রোষ্ঠোকিরন্ত্যে 
তন্তামিতি কা ভে স্্রভিরিত্ন্তম্॥ ৬ 

হে দেবি, অষ্টাদশবিগ্ঠা তোমারই অংশমাত্র ; তোমাতে 
এবং বিগ্যাতে গ্রাভেদ নাই)জগতেচতু ষ্টিকলা পাতিত্রত্যাদদি 
ও হ্ষ্টিস্থিতি-প্রলয়-নৈ পুণ্যপুক্ত নী প্রভৃতি শাদীগণ তোমা- 
রই অংশ; একমাত্র তুমিই নাতুন্ধপে এই জগতের অন্তর্বহিঃ 
ব্যাপিয়া আছ; জগৎই .তুমি এবং তুমিই জগ২ ]) ভুমি 
স্তবহগণের শ্রেছা; স্থৃতিবিষয়ে তোমার সম্বন্ধে শ্ডে ্রেষ্োক্তি আর 
কি থাকিতে রে ? বস্তুতঃ জগৎ ও তুমি অভিন্ন; সুতরাং 
সকলই যখন তুমি, তখন কি বলিয়া তোমার স্তব করিব ?৬ 

দেবী ( ঘ্োতনশীল। ) ত্বং মগ। সর্বভূতা। (বিশ্বাক্মিক| ; গৃহীতদেহ! 

ইতি.য্যবৎ) তদ। ত্বং শ্বগমুক্তিপ্রদ/রিনী (ভোগমোক্ষদাত্রী) [ইতি] স্বতা। 
[ বস্ত্রতস্ত সর্বস্তা চ হব চ এঁকানেদাভাবাৎ কিং স্ততং কাবা স্তুতিঃ? 
সব্লান্সিকায়াঃ গোহমশক/তাদিভাবঃ ] [ নিগুণ-নিরাকারায়। ত্রহ্মরূপা- 
যাণ্ডে গুণাভাবাৎ গুকথণধবপ-শুবস্তাসভ্তবঃ ইতি ভাবঃ] ; [ সাকারাবস্থা- 
যামপি ] ক! বা! তব স্ততয়ে পরগোক্তয়; ( পরম! উক্তয়;) ভবস্ত ॥ " 

সর্ববপ্রকাশযয্ী তুমি যখন বিশ্বন্বপা অর্থাং গৃহীতদেহা, 
তখন তুমি গোগযোক্ষদাতী বলিয়া স্তবশীয়। [ বস্ততঃ 
জ অপ পা শিপ 77 

্ 'নর্বভূতা দা দেবী ভূিমুক্তিপ্রদারিনী, ই ইতি রুচিৎ। 



৩১৬ দেবী-মাহাত্যযে 

সর্বস্ব বুদ্ধিরপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে | 
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥৮ 
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।% 
বিশ্বস্তোপরতৌ শক্তে ণ' নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥৯ 

তুমি নিগু ণ। নিরাকার ব্রঙ্গস্বরূপ1। তোমার গুণ না থাকায় 
গুণ-বর্ণনরূপ স্তব অসম্ভব; আর তোমায় সাকার! মনে 
কন্লেও তুমি যখন ব্রন্ধাপুরূপা, তখন ] এমন উৎকৃষ্ট কথা 
কি আছে, যাহা তোমার স্তবরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে ॥ ৭ 

[ইতঃ প্রভৃতি যোড়শ গ্রোক! নারায়ণীনুক্তনংজ্ঞকাঃ কচিদষ্টাদশ পঠাস্তে 
ক্বচিৎ পুনরেকোনবিংশতিঃ]- হে সর্বন্ত জনস্ত ( জন্তোঃ) হৃদি [ চেতনি | 
বুদ্ধিরূপেণ ( নিশাত ক-জ্ঞানরূপেণ ) সংস্থিতে ( সম্যগবন্থিতে ) হে শ্ব্গা- 
পবর্গদে ( ভোগ-মোক্ষদাত্রি ) দেবি নারায়ণি, (নারা আপ; অয়নং যস্তেতি 
নারায়ণ; পরমাস্ম। তচ্ছক্কিরূপে ) তে (তৃভ্যং ) নমঃ অস্ত ॥ ৮ 

[ এই ক্লক হইতে ১৬টি শ্লোক না"ায়ণী সুক্ত নামে 
প্রসিদ্ধ; কোন কোন মতে ১*টি, কোন কোন মতে ১৯টি ।] 
তুমি সর্বপ্রাণি-হৃদয়ে বুদ্ধিরপে অবস্থিতা; হে ভোগ-. 
মোক্ষদাক্জি দেবি নারায়ণি তোমায় নমস্কার করি ॥ ৮ 

কলাকাষ্টাদিরপেণ ( অষ্টাদশনিমেষা: কাষ্ঠা তিংশৎকাষ্টাঃ কলা 
০ সপ পরা পাপা পট পপ পা সপ পপ আবী পপ পপ এও আপা শশা শীতে 

ক “কাষ্ঠাকলাদিরূপেণ ইতি" সুগম: পাঠঃ “পরিমাণ” ইতি ক্ষচিৎ। 

$£ “বিশ্বক্তোপরতে। সক্কে” ইতি বা পাঠ সক্কে প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ। 
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*র্ববমজলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে 1* 
শরণ্যে ত্রযন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহিস্তু তে ॥১০ 

আদিনা ক্ষণমুর্ভীদর়ঃ তদ্রুপেণ ) পরিণামগরদাগিনি ( পরিণামং-রূপান্তর- 
প্রারিঃ বাল্যযৌবনাদি-বিকার ইতি যাবৎ তৎ প্রদাতুং শ্বীলং ধন্তাঃ তৎ 
চার্থোধনে ) [ অত] বিশবধ্য (জগন্ঠঃ ) উপরতেো (বিনাশে) শক্তে (সমর্থে) 
| কালন্তৈব জগন্তক্ষকত্বাৎথ ] হে নারায়ণি তে (তুত্যং) নমঃ অন্তু ॥ » 

তুমি কলাকাষ্ঠাদি কালরূপে ভূতগণের রূপান্তর প্রাপ্তির 
বিধান করিয়! থাক; অতএব হছে বিশ্বনাশমাধনক্ষমে 
[ কালরূপে ]নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ 

ছে সর্বমঙ্গলমঙ্লো (সকের্ষাং মঙ্জলীনাং যৎ মঙ্গলাং মঙ্গলভাষঃ 
তৎস্বরূপে ) হে শিব ( কল্যাণদায়িনি ) হে সন্বার্ধনাধিকে ( সর্ববেষামর্থানাং 
সম্পাদিকে ) হে শরণ্যে (রক্ষিত্রি) হে ত্রান্বকে ( সোমসূর্যাগ্রিরপাণি ত্রীপি 
অন্বকানি অক্ষীণি যণ্ঠাঃ তৎসন্থুদ্ধৌো ছে জিনয়নে ; যদ্বা ত্রয়ঃ অন্বীঃ 
বর্ণা; অকারোকারমকারাঃ প্রতিপাদকা যন্তাঃ ; হে প্রগবগম্যেস্বার্থে কঃ 
সংজ্ঞ-শব্দানামব্যুৎপগরত্েন রতাযস্থডাভাবাদিতং ন) হে গৌরি ( ূ রতে 
$গুং শব্দায়তে, মনদা! গৃষ্ততে ধ্যায়তে ইতি, উণারদি-হাত্রেণ রনি প্রতায়েশ 
সিদ্ধমূ। যদ্ব। হে গৌরবর্ণে ) হে নারায়ণি তে (তুন্তাং) নম: অস্ত ॥ ১ 

হে সর্বমঙ্গলের৪ মঙ্গলরূপিণি, হে কল্যাণদায়িনি। ছে 
সর্বার্থ-সম্পাদিকে, সর্ববাশ্রয়রূপে, চন্ত্র সূর্য্য ও অগ্নিরপ নেত্র- 
তয় সমন্থিতে, গৌরি নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১০ 

৮ শশী টি শশা 

এ 'স্বমলম[জল্যে ইতি বা পাঠ। 
শখ এপ শা পাটি পপি শাপলা পি শেস্রসস 
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্্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি । 
গুণাশ্রয়ে গুণময়েন্* নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১১ 
শরণাগত-দীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে। 
সব্ববহ্যাপ্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোইস্তু তে ॥১২ 
হে সষ্টিছিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে ( হষ্ট]াদীনাং শক্তযে। ব্রঙ্গ-বিধুঃ-হরা- 

ঝ্সিকা; তন্রপে- এতেন ব্র্গাদীনাং হ্যা দশক্তিত্বমেবেতুযক্রম্ ) সনাতনি 
(নিতো ) গুণাশ্রয়ে (গুণানা' মহদাদীনাম্ আশ্রয়ভূতে গুণাধারে পুরুষবূপে 
ব।) গুণময়ে (গুণরূপে সন্বাগ্ঠাআক প্রকৃতিরূপে ১ যথা অগুণময়ে ইতি চেকদঃ) 

--অবিগ্ধমান-গণকৃত-বিকারে নি ণে ইতি বা) [যদ্ঝ। গুণাশ্রয়! ব্যোমাদি- 
ভাবেন। গুণময়! শব্দাদিভাবেন ] নারারণি তে (তৃভযং ) নমঃ অস্থ & ১১ 

হে ব্রহ্গ-বিষু-শিৰ শক্তি স্বরূপে, পনাতনি (নিতে) [মহ- 
দাদি] গুণসমূছের আশ্রয়ভূতে, গুণময়ে, (প্রকূতিরূপে অথবা 
অগুণময়ে নিগুণে ) নারারণি তোমাকে নমস্করর করি ॥ ১১ 

হে শরণাগতদীনার্তপরিব্রাণ-পরায়ণে। ( দীনাঃ সর্গারগিহঃখভাজ; 
আর্ত; তক্করাদিগীড়ি তা; শর্ণাগতাঃ প্রপর। যে দীনার্ত। তেষাং পরি- 
ভ্রাগমেব পরমগ্ননভী্ং বস্তা; তৎমঘুদ্ধ সর্ববস্য আপ্তিহরে ( পীড়াহরে ) 
দেবি ( দোতনখালে ) নারায়ণ তে ( তুভ্যং ) নমঃ অস্ত ॥ ১২ “৭ 

হে শরণ]গত, দীন ও আর্জনের ব্রোণকারিণি সর্বজীবের' 
গীড়ান।শিনি, দেবি নাপান্বণি তোমায় নমস্কার কাপ ॥ ১২ 

8 কাটি হাতিকচি। পপ রস আপস সর ০০০, অক স এলি | | পিপি শীশিস 
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হংসযুন্তবিমানস্ছে ব্রন্মাণীরূপধারিণি । 
কৌশান্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৩ 
ত্রিশ্লচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি। 

* মাহেশ্বরীম্ববূপেণ নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥১৪ 
মযুরকুকুটবৃতেক্ মহা শক্তিধরেহনঘে | 
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৫ 
হে হংসধুত্তবিমানস্তে (হংসৈযুক্ডং বিমানং দেবভাযানং তত্র স্থিতে ) 

কৌশাস্ক্ষরিকে (কুশং জলং তন্তার়ং কৌশঃ কমগ্ডলুঃ ; শত্রু তদন্ত" 
ক্ষরিকে শথব। কুশলগা অগ্তসঃ ক্ষর; আবুধহ্েণ যন্ঠাঃ তৎসনুদ্ধৌ ) 
বরক্ষীর্ণারূপধারিণি দেবি নারারণি তে ( তুভ্যং ) নমঃ অস্ত ॥ ১৩ 

হে হংসধুক্ত' রথারূঢ়ে, কমণ্ডুলু-'জল-ক্ষেপে শক্রনাশিনি, 
বর্গ'ণান্দপধারিণি দেবি নারায়ণি, তোমাকে নমন্কীর করি ॥১৩ 

হে মাহেষ্থগী্বরাপেণ | উপলক্ষিঠে ] ত্রিশুলচন্দ্রাহিধরে (ত্রিশখুল- 
চক্্রাধীনাং ধরা, তৎসন্ধু্দৌ) মহাধৃষতবাহিনি (মহাবৃষভেণ বাহিনি 
বাহনপতি) নারায়ণি তে (ডুভাং) নমোহস্র [চক্দ্রোহাত্র এককলাম্মক] ॥১৪ 

হে ত্রিশূল, চন্দ্র-কলা ও সর্পধারিণি মহাবৃষারট়ে মাছে- 
শ্বরীস্বরূপে, নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ১৪ 

হে ময়ুরকুক্ধুটবৃতে (মযুরস্ত কুকুটঃ পিচ্ছং তেন বৃতে, ধবজেন শিথি- 
বর্হাণা মুচ্ছ তেন সমাবৃতেতি হরিবংশো কঃ যদ্বা মযুরৈঃ ঝুকুটেশ্চবৃতে 

স্পা শশী সস পাতি শশা শশী ৯৮ ৮০৮ পপি পিপাসা পািশিক সী পপ 

% 'মযুর- কুকুটধৃতে' ইতি বা পাঠ । ধরতীতি কর্তরি ভঃ। 
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শঙ্খ-চক্র-গদা-শারঙ্গ-গৃহীতপরমা যুধে ।* 
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥১৬ 

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্টোদ্ধু তবনুন্ধরে | 
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৭ 

বেষ্টিতে অথব! মযুরৈ: কুক,টেশ্চ বৃতিব্রণং যন্তা। ইতি বিগ্রহ) ছে 
তথোক্ত ) মহাশক্তিধরে (মহতী শক্তিরাযুধং তন্তা; ধর! হে তথোক্তে) 

অনঘে ( অপাঁপে ) কৌমারীরূপমংস্থানে (কৌমারী যখখী বূপনবস্থানং 
শরীরাবয়বসন্নিবেশে। যন্তাঃ তৎসম্ুদ্ধ) নারায়ণি তে (ভুভাৎ ) নমঃ 
অন্ত। | মধুরঃ কুকটশ্চেতি দ্বে অপি গ্রন্দহ্য তৃতীয়াবরণ দেখতে। 
ক্কন্নেন হতঃ শুরপন্মান্থর এব মধুর; কুরু,টশ্চেতিবপন্ধয়ং বিত্রৎ শ্বামিনে। 
বাহনং ধ্বজশ্চেতি ক্রমেণাভবদিতি ক্বান্দে ) ॥ ১৫ 

হে মযুরকুকুট পরিবৃতে মহাশক্তিধারিণি পাপপরিশৃন্তে 
কৌমারীস্বরূপে নারায়ণি তোম!কে নমস্কার করি ॥ ১৫ 

হে শঙ্খচক্রগদাশদগৃহীতপরমাুধে (শশ্চ চত্রঞ্চ গদ! চ শাঙ্গং 
ধনুশ্চ সেনাঙ্গত্দেকব্তাবঃ) শহ্খচক্রাদিনা সহ গৃহীতপরমাযুধে খড়া- 
বাণরূপে যয তৎদদ্দুদ্ধৌ অতএটৈষা ষড়ভুজা) হে বৈধবীরূপে ( বিশুদ্ধ- 
সন্ববণে ) নারায়ণি প্রসীদ ; তে (তুভ্যং) নম: অস্ত ॥ ১৬ ৃ 

হে শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়া বাণ শাঙ্গ ধারিণি বৈষ্তবীরূপধরে- 
নারায়ণি, প্রসন্না হও ; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৪৬ 

হে গৃহীতোগ্রমহা চক্রে ( গৃঁহীতম্ উশ্রং ভীমং মহাচত্রং বৈধবামুধং বয় 
শত ৭ লা শি পপি পা অস্ঞ্আজজপ্পা | পা ০ পাপা সপ আশা াশিস্দাশি শপ 

* 'গৃহীতবিবিধাযুখে” ইতি ব| পাঠ: 
০০ শি 
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'হৃসিংহরূপেণোশ্রেণ হস্তং দৈত্যান্ কৃতোগ্িমে | 
ভ্রেলোক্যব্রাণসহিতে নারায়ণি নমোইস্তরণতে ॥১৮ 

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহত্রনয়নোজ্জলে 1% 
, বৃত্রপ্রাণহরে চেক্দ্রি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥১৯ 
তথা গতে ) দংষ্টোদ্ধ তবনথন্ধরে ( দ্র! উদ্ধত| উতন্তোলিতা বনুন্ধর! পৃথিবী 

যয। তথাহৃতে ) বরাহবপিণি ( বরাহস্ত ভগবতো। বিষেশ; রূপম আকুতিঃ 
হে তদ্বত) শিবে (মজলময়ি ) নারায়ণি তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত ॥ ১৭ 

হে উগ্রমহাচক্রধারিণি দক্তদ্বারা মেদিনীর উদ্ধারকারিণি 
বরাহপীপে সব্বমল্গলে নারায়ণি তোমায় নমস্কার করি ॥ ১৭ 

উগ্লেণ ( বৌদ্রেণ ) নৃমিংহরূপেণ (নৃসিংহস্ত ভগবতে| রূপেণ) দৈত্যান্ 
হন্তং কৃতোগ্যনে (ফুঁতোদ্যোগে ) চুত্রলোকড্ণণমহিতে (তৈলোক্যস্ত 

পাণাঙ্ধ মহিতে' নম্যক্হিতে লোকক্রয়্রাণদত্তাবধানে, লোকত্রয়পালনায় 
উদ্ভোগণুক্ে ইতি যাবৎ) নারায়ণি তে (তুভ্যং) নমঃ অন্ত ॥ ১৮ 

ভীষণ নুসিংহরূপে দৈত্যনাশে সদা উদ্তে, হে ব্রিলো- 
কের আঁণ সাধিকে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৮ 

হে কিরীটিনি (কিরীটবতি) মহাবজে (মহৎ ভ্রম আমুধং যন্তাঃ 
" তথোক্তে ) সহম্রনয়নোজ্ৰলে ( সহশ্রং নয়লানি সমাহতানি তেন উক্জ্বলে 

যদ্ব৷ সহ্রনয়না চ সা উজ্জ্বল! চেতি বিগ্রহঃ তৎমশুদ্ধো) বৃপ্রপ্রাণহরে এন্টি 
নারায়ণি তে (তুঁভাং ) নমঃ অন্ত [ বৃ হি বিশ্বকর্ণঃ পুতরঃ ]1 ১৯ 

* 'সহজনয়নে জলে? ইতি বাঁ পাঠ: আবলে_হ্বালাবতি। 

৯১ 



শত পা আপ বে পাপ পপি শা পি শিশিশ 

৩২২ দেবী-যমাহাত্যে 

শিবদৃতীন্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।* 
ঘোররূপে মহাঁরাবে নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥২ৎ 

দংট্রীকরালবদনে শিরোনালাবিভূষণে । 

চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোইস্ত্ব তে ॥২১ 

হে কিরীটধারিণি, মহাবজধরে সহঅনেজরশোতিতে,বুত্র- 

গাগহৃষ্থি ইন্দ্রশঠিরূপে নারায়ণি তোমাকে নমস্কার করি ॥১৭ 
শিবদৃতীশ্বরূপেণ (শিবং দূতয়তি দুতং করোতাতি শিব্?ৃতী চঙ্ডিকা- 

শরীরোথ। প্রাগ বপিত দেবী, তস্তা; স্ববপেণ ) হুতদেত্যমহাবলে ( হতং 
দৈত্যানাং মহাবলং মহাসৈম্ঠং যয়। অথব|। হে হতদৈত্যে হে মহাবলে 
চ মহান্ বলি; উপহার পুজে।পকরণং যশ্াঃ স। মহাবলিঃ হে তথোক্তে ) 
ঘোররূপে (ঘোরং ভীষণং রূপম আকার; যস্তা, তথোক্তে ) মহারাবে 

(মহান আরাবঃ গঞ্জনং যন্তাঃ ৬থোন্ডে ) [শুগাল পরিবারত্বাৎ মহা- 
ধ্বনি; ] নারায়ণি তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত ॥ ২৯ 

হে শিবদুতীরূপে টৈত্যগণের মহাসৈন্ঠ নাঁশিনি, হে ভীষণ 

রূপে ,মহাগঞ্জনকারিণি নারায়ণি তে'মাকে নমস্কার করি ॥২০ 
হে দংগ্রাকরালবদনে (দং্রাভি; করাঁলং ভীষশং বদনং যস্থাস্তথোক্তে ): 

হে শিরোমালাবিভূষণে ( বৃমুণ্মালিনি ) হে মুণ্ডমথনে ( সুগ্দত্যনাশিনি ) 
চামুণ্ডে (কালিকে ) নারারণি তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত ॥ ২১ 

ঈ “হতদৈত্যে মহাবলে' ইতি ব| পাঠ । 
০ পপি পাশা পলা পপ | আপ আস পপাল পি ০, | জর আস আত 



উত্তমচরিত্রে-একাদশ-মাহাত্ম্ম্। ৩২৩ 

লক্ষি লজ্জে মহাবিগ্ে শদ্দে পুষ্টি স্বধে প্রুব |% 
মহারাত্রি মহামায়ে 4 নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥২২ 

মেধে সরন্ষতি বরে ভূতি ফট বাভ্রবি তামসি। 
নিয়তে ত্বং প্রপীদেশে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥২৩ 

ছে দা পীষণ-বদনে, বৃযুগভূষণে, মুপ্তদ্ছর নাশিনি, 
চামুণ্ডান্ূপে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ 

হে লগ্বি (বম্পদ্রপে ) হে লঞ্জে (লঙ্জারূপে ) হে মহাবিগ্ধে ( মহতী 
বঙ্গপ্রাপ্রিক! বিদ্যা উপনিষদ্ধপ। হে তৎ্বপে ) শ্রদ্ধে (আত্তিক্যবুদ্ধিরূপে) 
পুষ্টি ( উপচয়রূপে ) শ্বধে ( পিতৃতৃপ্তিষ্বরূপে ) খুবে (ব্রহ্মরূপে ) মহারাত্রি 
(হিরণাগভাবসানকালরূপে মহাগ্রলয়ূপে ইত্যর্থ: ধর্দব। মহারাত্রিরিতি 
সব্দপ্রাণি-মোহকরী দেবোবোচ্যতে ) মহামাষে (সর্ববজগৎকারণীভৃতে 
বদব!.মহামোহরূপে ) নারায়ণি তে (তুভ্যং) নমঃ অস্ত ॥ ২২ 

হে নারায়ণি, লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রশ্ববিদ্যা, অদ্ধা, পুষ্টি, স্বধা, 
 নিত্যা, মহারাব্রিও মহামোহরূপা, তোমায় নমস্কার করি ।২১ 

হে মেধে (মেধা থারণাঁবতী বুদ্ধিঃ তদ্রুপে) হে সরম্বতি (বাগ্দেবি) হে 
বরে (শ্রেষ্টে) হে ভৃতিৎ( ভৃতিঃ সধ-প্রধান। : গুণাতাবগ্ছন্দস; ) হে বাত্রবি 
(বন্রশবস্ত পিঙ্গলার্থত্ব।ৎ বত্রুঃ রজোগুণঃ তদ্বতি) হে তামদসি (ভমোরূপে) 
[ অতএব ত্রিগুণাজ্সিকে ষদ্বা ভূতি; সম্পত্তি; রক্রধিধুঃ তস্তেয়ং বাত্রবী 

৮ দীপন ইতি বা পাঠ ুষ্ ধধে ইভাদিবা দা: 
£ “মহারাত্রে? ইতি চ কচিৎ। 1 ভূতে? ইতি কেচিৎ। 



৩২৪ দেবী-মাহাত্য্যে ' 

সর্বব্বরূপে সর্ধেশে সর্ববশক্তিসমন্থিতে | 

ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি ছুর্গে দেবি নমোইস্তু তে ॥% ২৪ 

এতৎ তে ব্দনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্। 
পাতু নঃ সব্বভূতেভ্যং” কাত্যায়নি নমোইস্ত তে ॥২৫ 

শকতিং সা চান না| চেতি ভূতিবাত্রবী তৎমনুদ্ধৌ ) হে নিয়তে (ইয়ং 

মূলশক্তাভি প্রায়েণ নিয়তিরুক্তা ; হে তদ্রপে যদ্বা নিপ্রতা শিত্যা রি 
হে ঈীশে ( ঈশ্বর ) তং প্রসীদ ; হে নারায়ণ তে (তুভ্যং) নমঃ অগ্ত ॥ ২৩ 

হে মেধারূপে, হে সরত্বতি, হে শ্রেষ্ঠে, হে সত্বগুণময়ি, হে 
রজোগুণময়ি,হে তমোগুণময়ি,হে নিয়তিবূপে (বা নিত্যে)'হে 
ঈশ্বরি, প্রগন্না হও) ছে নাবায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি ॥২৩ 

হে সর্বন্বূপে, হে সর্বেবেশে ( সর্বন্থামিনি ) হে সর্বশক্তিসমন্িতে 

(সর্বদা মর্থযযুক্কে) হে দেবি, ছুর্গে, ভরেভ্যং(ভয়হেতুভঃ)নঃ (অন্মান্) ত্রাহি; 
হে দেবি, তে (তুত্যং নমঃ অন্ত [দেবীত্যন্ত দ্বিরুক্তিঃ প্রসাদনে) ॥ ২৪ 

হে বিশ্বরূপে, সর্বেশ্ববি) সর্বশক্তিমতি দেবি ছুর্গে আমা- 
দিগকে ভয়সমূহ হইতে রক্ষা কর; তোমায় প্রণাম করি ॥২৪ 

হে কাত্যায়নি (কাত্যায়নাশ্রমভবে ) তে ( তব.) সৌমং (মনোজ্ঞ) 
লোচনঅযভুষিতং (লোচন্রয়েপ দৌমস্ধ্যাগ্িরূপেণ ভুষিতমল্কৃতম্) 
পাপা পাশ পাজি টি শা 

* অতপেরং-_ সর্ব পাঁণিপাদান্তে স্কতোহক্ষিশিরোমুখে। 
সরবত; শ্রবণত্বাণে নারায়ণি নমোহন্ত্র তে 1 ইত্যধিকং রূচিৎ। 

1 'সর্বভীতিভ]ঃঃ ইতি কচিৎ পাঠ । 



উত্তমটরিত্রে--একাদশ-মাহাত্মাম্। ৩২৫ 

জবালাকরালমত্যু গ্রমশেষা স্রন্দনম্। 
ত্রিশুলং পাতু নো৷ ভীতেওদ্রকালি ন্বোইস্তব তে ॥২৬ 
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপুধ্য যা জগৎ । 
সা ঘণ্ট। পাতু নো দেবি পাপেভ্যোইনঃ স্থুতানিব ॥% ২৭ 

এতৎ (প্রতাক্ষ সিগ্ধং) বদনং সর্বতৃতেভাঃ ( মর্বতৃতবিকারেভ্য; এ্রাণিত্যশ্চ ) 

নঃ (শরণাগতান্ অম্মান্) পাতু (রক্ষতু ১) তে (তুভ্যং ) নমঃ অন্ত ॥ ২ 

হে কাত্যায়নি, তোমার সোম কর্্যাগ্রিরূপ লোচনত্রয়- 
শোভিত এই পরমমনোহ্র ব্দণ আমাদিগকে সর্বভূত হইতে 
রক্ষা করুক ; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২৫ 

হে ভদ্রকালি, ভ্বালাকরালম্ (দীপ্ত রিপুণামধৃষ্যং ) অতত্যগ্রম্ 
( অতিরৌদ্রম্) অশেষাহরহ্দনং (মব্বদৈত্যহিংসকং ) তে ( তব ) ত্রিশূলং 
নঃ (অশ্মান্) ভীভেঃ (ভরাৎ) পাতু ; তে (তুভ্যং ) নমঃ অস্ত্র ॥ ২৬ 

ছে'তদ্রকালি, জ্যোতিঃপ্রভাবে রিপুগণের অধূয্, অসংখ্য 
অস্থুর-বিনাশক অতি তীক্ষ, তোমার ত্রিশূল আমাদিগকে 
ভীতি (ভয়) হইতে রক্ষা করুক ; তোমাকে নমস্কার করি॥২৬ 

হে দেবি, ঘ1|তব] ঘণ্টা ম্বনেন (শবেন ) জগৎ (লোকত্রয়ম্) 
আপুর্যা ( পুরয়িত্ব।) দৈত তেজাংসি হিনপ্তি (নাশয়তি ) সা নঃ ( অল্মান্) 

পাপেভ্যঃ ( ছুরিতেত্য; দৈতোভ্যশ্চ ক্লেশহেতৃভ্/; ) অন ( জননী ; 'জনম্তাৎ 
শকটেহপ্যন:* ইতি কোষাৎ; যদ্ব! অনিতি প্রাণিতি ইত্যনঃ প্রাণী ) 

৯ বা অপ পপ 

* "পাপে: স্ষতানিব, তি কেচিৎ 1. 
সস সপ জা, 



৩২৬ দেবী-মাহাক্মে 

অস্ুরাস্থগৃবসাপস্চচ্চিতস্তে করোজ্জলঃ। 
শুভায় খড় গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥২৮ 

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা 
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্। 

হুতান্ ( পুত্রান্) ইব পাু (পরিরক্ষত) [যথ! অনঃ (মাত! প্রাণী বা) স্বান্ 
স্কুতান্ পাপেভ)ঃ ( সর্ধাবিধ-প্লেশকান্গণেভঃ) পাতি, তথা স| প্রভৃত- 
শক্তিমতী তব ঘন্টা ন; ( অন্মান্) পাতু ইত্র্থ; ]॥ ২৭ 

হে দেবী, তোমার যে ঘণ্ট। স্বীয় শবে জগৎ পূর্ণ করিয়া 
দৈতাতেজ বিনষ্ট করে, তাহা! জননীর (বা প্রাণীর) স্থায় পুত্র- 
স্বরূপ আমাদিগকে মর্মবিধ পাপ হুইতে রক্ষা করুক ॥ ২৭ 

হে চণ্ডিকে করোজ্লঃ (1 রম্ উজ্্বলয়তীতি তথা; করেঃ কিরণৈঃ 
উজ্জ্বলো। বা) অহরাহগ্বসাপন্থচচ্চিতঃ ( অহ্রাণামস্থক রুধিরং বসা মেদ; 

তদ্রপঃ পঙ্গঃ তেন চর্চিত: লিপু; ) তে (তব) খড়গঃ নঃ ( অস্মাকং ) শুভায় 
ভবতু ; বয়ং ত্বাং নতাঃ (তদেকখরণাবাং ভজামহে ইত/৫) ॥ ২৮ 

হে চঙ্থিকে, শ্বীয় কিরণমালায় উজ্জ্বল অথবা তোমার 
হুস্তের উজ্দ্রলতা-সাধক, অনুরগণের রক্ত ও মেদোরূপ 
পঙ্কে লিপ্ত তোমার এই খডগা আমাদের কল্যাণবিধান করুক, 
আমর] তোমাকে প্রণাম করি ॥২৮ 

ত্বং [আরাধনেন ] তুষ্ট সহী] অশেষান্ রোগান্ (রুজন্তাতি রোগা; 
উপদ্রবান্তান্ [তথা] রুট! | দতী ] তু অভীষ্টান্ ( অতিপ্রিয়ান্) সকলান্ 

কামান্ অপহংসি ( নাশয়নি ) ; ত্বামাশ্রিতানাং (তদ্ভক্তানাং নরাণাং বিপৎ 



উত্তমচরিজ্রে -একাদশ-মাহাখ্যুম্। ৩২৭ 

ত্বাাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৯ 

এত কৃতং বণ কদনং তয়া্য 

র্যা, দেবি মহাস্থরাণাম্। 
বূপৈরনেকেবনুধাত্মমৃক্তিং 

কৃহা্বিকে তত প্রকরোতি কান্তি ॥ ৩০ 
( ইষ্টখিয়োগলক্ষণ! ধিপঞ্ি ) ন । অন্তি ] তামাশ্রিত।? [জনা] হি 
(নিশিতমেব ) আশয়ভাং ( অন্ঠেষাম আশয়যোগ্যভাং ) গ্রযাস্তি ॥ ২৯ 

তুখি তুষ্টা থাকলে অশেষ রোগ (উপ) বিনাশ কর; 
আর কুছা হইলেশর্বববিধ অভীষ্ট ব1মাবস্ত বি“ষ্ট কর ; তোমার 
আশ্রিত জনেব [ ইষ্ট বিয়ৌগরূপ ] বিপদ ঘটে নাঃ যাহার! 
তোমার আশ্রিত তাহারা সকলেরই আশ্রয়ণীয় হয় ॥২৯ 

হে অধিকে (জননি), হে দেবি, (ইদানীং) অনেটৈঃ (ব্রন্ষা- 
ণাদিলক্ষণেঃ ) বপৈঃ [ অভেদে তৃতীয়! ] আত্মমুন্তিং (নিজতন্বং ) বন্ধ 
(নছুবিধাং) কৃত্ব। ধন্মাদ্বষাং (যজ্ঞাদিছেষিণাং ) মহাছ্রাণাং ( শুস্থাদীনাং) 
বয় যৎ্ কদনং (নাশ?) পৃতং, তৎ ( এতৎ) অন্ঠ। ( সব্বশক্তিময়ীং তাং বিন| 
অপর) ক! প্রকরোস্তি (প্রকর্ত,ং শক্লোতি ) [ন কাপীতি ভাবঃ ]॥ ৩০ 

হে মাত:, হে দেবি, তুমি-বনহুপ্রকাবে আত্মধুত্তিকে [রক্ষা ণী 
প্রভৃতি] নানারূপে বিভক্ত করিয়!, ধর্মদেষী [শুস্তাদি] মহা- 
ন্নরগণের বধ সাধন কৰিলে, ঈৃশ লোক-ছুফর কার্য 
[সর্বশক্তিময়ী] তুমি ভিন্ন আর কে করিতে পারে? ৩, 



৩২৮ . দ্রেবী-মাহাজ্য্ে 

বিদ্যাস্ু শাস্ত্রেনহ্থ বিবেকদীপে- 
ঘাগ্যেযু বাক্যেযু চ কা তব | 

মমত্বগর্তেহতিমহান্ধকারে 
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ৩১ * 

[ হে দেবি] বিবেকদীপেধু ( বিবেকীঃ সুক্তাযূক্তবিচারা দীপাইব মহা 
তমঃ পটলপাটনপটবস্তেবু অথব|! বিবেকঃ তথজ্ঞান; তন্দীপয়স্তীতি তথা 
তেষু উপনিষৎন্) বিদ্যা ( চতুর্দশ মদূব! আন্বীক্ষিক্যাদিষু অথব! বিদ্যানু 
জ্ঞান প্রদমন্ত্রপাহ ) | দীপায়মানাধু ] শাগ্রেনু (মনুশৃতাদিবু প্রবৃঙ্িকরেষু 
নিবৃত্তিকরেমু চ ) [দীপায়মানাস) [তখ।] জাগ্ছেধু বাকোধু চ ( কন্মকাওপর- 

বেদবাক্েবু) [ দীপায়মানেবু ] ! সর্বত্র সপ্তম্যনাদরে__এতানি অনাদৃত্য 
তজ্জন্তবিবেকমপনীয় ঈতার্থ; ] [ঘ! ] অহিমহাগ্ধকারে (অতিমহান্ মোহ- 
রূপোহধকারঃ যন্মিন্ প্রগঢনাযা তমোময়ে ) মমত্গণ্ডে (মার়াময়ে সংসার- 
রূপে) এতদ্বিখ্ম্ অতীব বিভ্রাময়তি ( ব)ালোড়য়তি পুনঃ পুনঃ প্রবর্তয়তি 
ইতি যাবৎ [সা] ত্বদন্তা। কা?- [ত্মেৰ বিধুমায়। বিশ্বং মোহয়লি 
মমত্বেন যোজয়দি চ নম্যেভিভাবঃ | ॥ ৩১ 

হে দেবি, বিবেকরূপ দীপাবলী উদ্ভাসিত থাকিতে, চতুর্দশ 
বিদ্যা (অথবা শ্রান্বীক্ষিকী প্রভৃতি কিংবা জ্ঞান প্রদমন্ত্ররপ শান্ত) 
মন্বাদি প্রণীত স্থৃতিশান্ত্র এবং বেদোপনিষৎ প্রভৃতি প্রবৃত্তি- 
নিবৃত্তিশান্ত্র প্রোজ্জল থাকিতেও গাঢ়তমোময় মমত্বরূপ গর্তে 
এই বিশ্বকে বিঘুর্ণিত করিতে তুমি ঠিন্ন আর কে সমর্থ ?৩১ 

পিট পা শাল শপ আপোস সী কত বদ ইতিাপাঠ৮ 



উত্তমচরিত্রে--একাদশ-মা হাত্মম্। ৩২৯ 

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা 
যত্রারয় দন্যবলানি যত্ত্র। 

দাবানলো যণ্র তথান্বিমধ্যে 
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ৩২ 

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পারিপাসি বিশ্বং * 
বিশ্বান্মিকা ধারয়মীতি বিশ্বম্। 

বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি ৭ 
, বিশ্বাশ্রয়৷ যে ত্য়ি ভক্তিনআ্রাঃ ॥ ৩৩ 

যত্র রক্ষাংসি ( রাক্ষসাঃ) ষত্র উগ্রবিষা;ঃ ( মহাবিষধরা; ) নাঁগাঃ ( তক্ষকা- 
দয়), যত্র চ অরয়ঃ ( শতরবঃ), যত্রে চ দহ্/বলানি ( চৌরসমৃহাঃ ), যত্র চ 
দাবানলঃ ( বনাগ্রঃ) [জস্তি। তত্র, তথা (তদবৎ) অদ্ধিমধ্য (সমু্রাদিমধ্যে) 
স্থিতা, [ সর্ব্ববযাপিনী ] ত্বং বিশ্বং (জগৎ) পরিপাসি ॥ ২২ 

যথায় রাক্ষপগণ, উগ্রবিষ সর্পগণ, রিপুগণ, দন্থ্যগণ ও 
দাবানল আছে, তত্তৎ স্থানে এবংসমুদ্রাদিতে অবগ্তান-পুর্ব্বক 
[সর্কব্যাপিনী] তুমি বিশ্ব সমকরূপে পালন করিতেছ ॥৩২ 

[ যতঃ] ত্বং বিশ্বেশ্বরী (জগম্বামিনী) [অতঃ] বিশ্বং পরিপাসি[ জগত; 
অনগ্যনাধত্বাৎ ]; [ যতঃ ত্বং ] বিশ্বাস্মিক। (জগন্রপা), ইতি [হেতোঃ] [তং] 
বিশ্বং ধারয়মি [ জগতভ্্দংশতৃতত্বাৎ |; ভবতী বিশেশবনা]া (বিশেশানাং 

৯ বিশবে্বরি। ইতি কেচিৎ। 1 'তবতী ভবার” ইতি চ কচিৎ। 



৩৩০ দেবী-মাহাত্যে 

দেবি প্রসীদ পরিপাঁলয় নোহরিভীতে- 
নিত্যং যথান্ুরবধাদধুনৈব সছ্ঃ। 

পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু * 
উৎপাতপাকজনি'ভাং্চ মহোপসর্গান্ ॥ ৩৪ 

্রহ্মবিঝুমহেশানাং বন্দ | পুজা1); হবি বে ভক্তিনআঃ তে বিশ্বাশ্রয়াঃ 
(বিশ্বস্ত আধারভূতাঃ জগঠাং ধারমিতাঁষ ইত্র9থঃ) ভমপ্তি ॥ ৩৩ 

তুমি বিশ্বেশ্বণী, জতরাং শিশ্ব পালন করিতেছ [ষেহেতু। 
জগতেব রি | ভিন্ন আর রক্ষাকক্রী নাছ); তুমি জগন্রপা, 
হৃতরাং বিশ্ব ধারণ করিতেছ ) [কারণ, জগৎ তে।মারই 
₹শ)) তুমি ব্রদ্মাদিও আরাধ্য! ; ধাহীরা তে!খাতে ভক্তি- 

নম্র, তাহারা জগতের আশ্রয়ভূত হইয়া থাকেশ ॥৩৩ 
হে দেবি প্রসীদ ; যথা অধুনেব সগ্ঠ: ( শ্মরণসমকাল এব) অস্থরবধাৎ 

( শুস্তাদের্যনন।ৎ ] নু ( অস্পাণ্ ) [পালিতবতী ] [ঠখ| ইত, পরমপি ] 

নিত্যম্ অরিভীতেঃ ( শত্রভয়াৎ) পরিপান্য় ;) সর্ণজগতাঞ্চ পাপানি 
(ছুঃখকারণানি [ তথা ] উৎ্পাতপাকজনিতান্ (উৎপাত; অধর্শঃ তট্ৈব 

উৎপাতহেতুতাৎ, তন্ত পাক পরিণতি হেন জনিতান্) মহোপসর্গান্ 
(দুভিক্ষমরণাদি-মহাবিদ্বান্। আশু (খাং) শমং (উপশম) নয় (প্রাপয়) ॥৩৪ 

ছে দেবি, গ্রসন্ন। হও) যেমন এখনি |ম্মরণম/ত্র] অন্গুর 
বধ করিয়া আ [মাদিগকে রক্ষা করিলে, | উত্তরকা লও] 

* 'সববজগত চাং প্রশমং নয ইতি। 'হ্যৎপাত' ইতি কেচিৎ। 



উত্তম্রিত্রে একাদশ-মাহাত্মযম্। ৩৩১ 

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বান্তিহারিণি। 
ত্রেলোক্যবাঁদিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥ ৩৫ 

দেব্যুবাঁচ ॥ ৩৬ 

বর্দাহং স্থরগণ। বরং যং মনলেচ্ছথ 1% 

তং বৃণুধবং ৭" প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৭ 
সর্বদা সেইরূপ' শত্রওয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিও; 
সমুদয় জগতের ছুঃখকারণীভূত পাপ সকল এবং অধর্খ্বের 
পরিণতিজাত এচণ্ড উপসর্গ-নিচ4ও শীঘ্র নিবারণ কর ॥৩৪ 

হে দেবি, বিশ্বািহারিণি (জগদ্দ,:খনাশণীলে ) ত্বং প্রণতানাং ( ভক্তি- 
নআণাং সম্বন্ধে) প্রমীদ (প্রসন্ন ভব ১$ হে ব্রেলোকাবাপিনাম্ [ সর্কে- 
ঘাম] ঈড্যে স্তত্যে ) [ ত্বং' লোকনি।ং বরদ| ( অভীষ্টদা-তী ) তব ॥ ৩৫ 

ছে জগদ্,ঃখহরে দেবি, গ্রণতগণের প্রত প্রাসন্না হও, 
হে'তিলে।ক বন্দ্যে, তুমি জনগণের অভীষ্টদাত্রী হও ॥৩৫ 

দেবী উবাচ ॥৩৬॥ হে হরগণাঃ অহং [ যুক্মাকং ] বরদ। ( অভীষ্টদাত্রী ) 

| অগ্নি ]7 যং বরং (ষমীপ্সিথং )[ বুষং ] মনসা ইচ্ছথ (বাঞ্ুথ) জগতাম্ 
(ভূবনানাম্) উপকারকং তং বৃণুধ্বং (গ্রার্থয়ধ্বস্)| অহং ] প্রযচ্ছামি ॥ ৩৭ 

দেবী কহিলেন ॥৩৬॥ হে অমরগণ,আমি তোমাদের অতীষ্ট- 
ধাত্রী; জগতের উপকাঁরক যে কোঁন বর তোমরা মনে মনে 
ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা কর, দিতেছি ॥ ৩৭ 

* 'ঘন্মনসেচ্ছথ' ইতি। 1 বৃণীধরম্ ইতি চ কচিৎ। 
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দেবা উচুঃ ॥ ৩৮ 
সব্বাবাধাপ্রশমনং ত্রেলোক্যস্তাখিলেশ্বরি 1% 
এবমেব ত্বয়া কাধ্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৯ 

দেবুযুবাঁচি ॥৪০ 

বৈবন্বতেহস্থরে প্রাণ্থে অষ্টাবিংশতিমে যুগে । 
শুস্ভে। নিশুস্তশ্চৈবান্যাবু্পতুস্তেতে মহাস্থরৌ ॥ ৪১ 
দেবা; উচুঃ ॥৩৮া হে অখিলেখরি ( অধিলন্ত বিখবস্ত ঈঙ্বরি ব্াপকে 

যদ্বা হে ব্রেলোক্য-শ্বামিনি ) [ যণ! ত্বয়! ইদানীমেব কৃতম্ | এবমেব তয়। 
ব্রেলোক্যস্ত সর্ববাবাধা প্রশমনং ( সব্না, আবাধা; গীড়াঃ ভানাং প্রশমনং 
নিবারণং যত্র তাদৃশম্ )অস্মদবৈরিবিনাশনং কার্মাম্ ( কর্তব্যম্) ॥ ৩৯ 

দেবগণ কহিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে ব্রঙ্গাপ্ডেশ্বরিঃ যেমন তুমি 
এখনই করিলে, এইরূপে আমাদের শত্র বিনাশ করিও; 
ইহাতেই ব্রিভুধনের সর্ববিধ দুঃখের উপশম হয় ॥ ৩৯. 

দেবী উবাচ ॥১* | নৈবন্বতে অন্তরে (বৈবন্থতমনোরস্থরে তদধি- 
কারোপলক্ষিতে কালে দগুমমন্গ্তরে ইত্যর্থঃ ) অষ্ঠাবিংশতিমে (অষ্টা- 
বিংশতিসংখ্যাকে ) বুগে (চছুধুগে ) [ ততাপি কলিদ্বাপর-সন্বৌ] শুস্তো- 
নিশুন্তশ্চ অন্তৌ এব (ইদ।নীমেব ময়। নিহত ফে। শুস্তনিশুস্থৌ ততঃ 
বিলঙ্গণৌ শুস্তনিশ্রস্তনামানৌ অপরো ) মহাস্থরৌ উৎপৎস্তেতে ৪ ৪১ 

দেবী কহিলেন ॥ ৪০ ॥ টবৈবশ্থত মন্থুর অধিকারে অ্টা- 

 'সর্বাবাধাপ্রশমলম্ণ ইতি বা পাঠ)... 
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নূন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্তবা * 

ততন্তে। নাশয়িস্যামি বিশ্ধ্যাচলনিধাসিনী ॥ ৪২ 
পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে । 
অবতীধ্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্ত্র দানবান্॥৭৪৩ 

বিংশতি-মংখাক চতুযু গে [দ্বাপর ও কলির সন্ধিতে] শুস্ত 
ও শিশুস্ত নামে অন্য দুইটি মহান্বর উত্পন্ন হইবে ॥৪৯ 

নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভনন্তব। [ নতী ] জাত। (প্রাদুডৃ ত| ) বিদ্যা" 
চল-নিবাদিনী [ অহং ] ততঃ (হদা) তো । শুস্তনিশুন্থৌ ) নাশয়িস্তামি ।- 
[পুরা কিল বিদ্ব্যাচলে প্রচণ্-বলদৃপ্তয়োঃ শুশ্তনিশুগ্তয়ে! দৈত্যযোঃ পূর্ত: 
পরং রূপং বিভ্রাণ। জগদম্থিক। সহনা! আবিধভূব। তামবলোক্য দ্বাবেব তে 
সমং কামাভিভূতে তস্তাঃ কর* প্রার্ঘতবন্ত। অথ ষুবযোরমধ্যে-বলবত্তর- 
মহং ভলিষ্যে ইতি ওয়াভিহিতো। তৌ পরস্পরং সৌত্রাং বিহবায় ুধ্যমানৌ 
পঞ্চখং গতো ইতি পৌরাণিকী কথ|। বস্ততস্ত মহালগ্্াংশভতেয়ং তছুত্তং 
ম্রিরহত্তে--শন্দ1! ভগবতী নাম ধ। ভবিষ্যতি নন্দজেত্যা্দি ]॥ ৪২ 

তৎ্কাঁলে আমি নন্দগোপ গুছে [তৎপপ্পী] যশোদাগর্ভে 
তাবিন্ধ্যাচলনিবাদিনীরূপে এঁ অন্থরদ্ধয়কে বধ করিব ॥৪২ 

পুনরপি [ বৈবশ্বতমন্বন্তরে এব অষ্টাবিংশতিমে যুগে দ্বাপরেহতীতে 
কণৌ প্রাপ্তে ] অতিরৌদ্রেণ ( অত্যুগ্রেশ ) রূপেণ ( বপুষ) পৃথিবীতলে 
অবরীর্ধ্য বৈপ্রচিত্তান্ ( বিপ্রচিত্তিবংশীয়ান্ ) দানবান্ হনিষ্যামি ॥ ৪৩ 

সপ আসল জি শা ৮ স্ পপ | পসটিাগ অপ পেপসি পান শি 

.* 'নশ্দগোপকুলে ইতি কচিৎ। + “বৈপচিত্বাংস্' ইতি কেচিৎ। 
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ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তান্ুগ্রান্ বেপ্রচিত্তান্ মহান্ুরান্। 

রক্তা দস্তা! ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুন্বমোপমাঃ ॥38 
ততো মাং দেবতাঃ ব্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ। 

স্তবস্তে। ব্যাহরিয্যন্তি মততং রক্তদন্তিকাম্ ॥ ৪৫ 

পুনরায় [ও বৈবশ্বতম্থ্তরে অষ্টাবিংশ চতুঘু'গের 
ঘাপরাস্তে কলির প্রথমে] আমি অতি তীষণরূপে ভূতলে 
অবতীর্ণা হইয়া বি€চিত্তিবংশীয় দানবগণকে বধ করিব ॥৪৩ 

তান্ উগ্রান্ (রৌদ্রান্) বৈপ্রচিন্তান্ মহাহুরান্ ভক্গযন্ত]া: [মম ] 
দন্তাঃ দাঁড়িমীকুন্ুমোপমাঃ ( দাড়িম্বীপুপ্পবৎ ) রক্তাঃ ভবিধ্যন্তি ॥ ৪৪ 

সেই ভীষণবিপ্রচিত্তি-বংশীয় মহা স্থবরগণকে ভক্ষণ করিবার 
সময় আমার দন্তগুলি দাড়িস্বকুস্ুমব রক্তবর্ণ হইবে ॥ ৪৪ 

ততঃ (তম্মাৎ হেতোঃ) হ্বর্গে দেবতা? মর্তালোকে (ডুবি) মাণবাশ্চ 
সততং স্তবন্তঃ মাং রক্তদন্তিকাং ব্যাহরিষ্যন্থি (রক্তদস্তিকেতি কথয়িষ্যন্তি )। 
[এষ। রক্তদগ্তিক! বাল্যংশভুত|। অন্র দণ্তেতুপলক্ষণম্। বন্তুতস্ত কেশাধুধ- 
সর্ববাবয়বেধু রক্তত্বমত্যাঃ ; অতএবাস্তা রত্তচামুণ্ডেতি প্রসিথিত ]0 ৪৫ 

তজ্জন্ত ন্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ সর্বদা স্তবকালে 
আমায় রক্তদস্তিক নামে অভিহিত করিবেন। [ইশি কালীর 
ংশভৃতা | কেবল দত্ত নছে-_সর্বাঙ্গই, এমন কি কেশ ও 

অস্ত্রাদিও রক্তবর্ণবলিয়! ইনি রক্তচামুণ্ডা নামে প্রসিদ্ধ] ॥৪৫ 
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দুয়্চ শতবাধিক্যামনাবৃষ্্যামনস্তসি | 
মুনিভিঃ সংস্তৃতা * ভূমৌ সন্তবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪৬ 
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিত্যামি যন্মুনীন্ ৭" 
কীত্তিয্যান্তি মনুজা; শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৭ 

ভূয়; ( পুনরপি ) শতবাধিক্যাং (শতং বধীণি পরিপুরণং যন্তাঃ শত- 
বাধিকী তন্তাং শতবর্মব্যাপিম্থামিতার্থ; তদ্ধিতার্থে দি; উত্তরপদবৃদ্ধিঃ ) 
অনাবৃ্যাং ( ন আ| সমন্থাদবৃষ্টিরনা বৃষ্টিং তশ্তাম্ অনাবৃষ্ঠৌ স্যাং ) খুনিভিঃ 
স্স্তত! (স্ফাগারাধিতা) [সতী ] অহং অনস্তসি (ন্দীতড়াগাদাবপি 
কৃষ্ঠাদিজলশৃগ্ঠায়ামগীতার্ঘঃ নীরমায়াং ) ভূমৌ অযৌন্জি। (ঘধেদানীং 
পার্ধাতীদেহাদাবিভূ্তা এবমেব) অন্তবিষ্যামি ( ্বয়মেবাবিরবিষ্যামি ) 1৪৬ 

পুনরায় শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টি বশতঃ পৃথিবী জলশৃন্যা 
হইলে, যুনিগণসম্যকৃ্ূপে আমায় স্বব করিবেন ; আমি সেই 
জলহীন! ভূমিতে অযোনিগস্তাবারূপে প্রাদুভূর্তা হইব ॥৪৬ 

ততঃ (মত্গ্রাদুভাবাদনগ্তরং ) নেত্রাণাং ( চমুষাং ) শতেন যৎ (ষস্মাৎ) 
খুনীন্ নিরীক্ষিষামি ( নিরীক্ষিষো ) ততঃ [ কারণাৎ) মনুজাঃ ( মানবাঃ) 
শতাক্ষীম্ ইতি মাংণ্ অনবর্থমংজ্ঞয়। ] কীর্তরিষান্তি ( আখ্যা্তস্তি ) ॥ ৪৭ 

তৎকালে নেত্রশতদ্বারা আমি মুনিগণকে দর্শন করিব। 
এজন্য মীনবগণ আমাকে শতাক্ষী নাঁমে কীর্তন করিবে ॥৪৭ 
পপ আছ পজ ৯7৯ £ তা ইতি কি দিনে সদ: ইত কালি 
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ততোইহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্তবৈঃ | 
ভরিষ্যামি স্থুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮ 
শাকন্তরীতি বিখ্যাতিং তদ। যাস্থাম্যহং ভূবি ॥ 
তত্রৈব চ বধিষ্যামি * ছ্র্গমাখ্যং মহান্ুরম্ ॥ ৪৯ 
[ ছুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যাতি ॥ ] 
তভঃ হে সুরা, অহং আ্মদেহমমু্তধৈ; (শ্বদেহজাতৈং) প্রাণধারকৈঃ 

(গ্রাণরক্ষকৈ3) শাকৈঃ পত্রাস? ; পত্রমূল-করীযাগ্রমূল কাগুাদিরূটকাঃ 
ত্বকৃ-পুষ্প-কবকং চেতি শাকং দশবিধং শ্মৃতমূ) আাবৃষ্টেঃ (বৃষ্টিপর্যান্তং) অখিলং 
লোকং ভরিধ্যামি ( পৌষয়িধ।ামি) ; তদ| ভুবি অহং শাঁকন্তরী (লোক- 
রক্ষার্থং শ্বশরীরোস্তবাণি শাকানি বিভ্ডি ইতি শাকস্তরী ; ইন্প্রত)য়ঃ 
্্রিয়ামীপ, ব) ইতি বিখাতিং যাস্তামি [ বৈবন্তমন্বন্তর এব চত্ারিংশতুমে 
যুগে শতাক্ষী-শাকন্র্যবতার; “তশ্মিশ্নেবান্তরে শক্র চত্বারিংশত্ুমে যুগে" 
ইত্যাদি লক্ষ্রীতন্্-বচনাৎ ; শাকন্তরীয়ং পার্বত্যংশ। নীলবর্ণ) ]1 তব্ৈবচ 
তশ্সিন্নেব শাকন্তর্ধ্যবতারে ) দুগমাধ্যং (দুর্গম-নামানং ) মহাসরং বধিধযামি 
তৎ( তম্মাৎ) ভুর্গাদেধী ইতি মে (মম) নাম বিখ্যাতং ভবিষ্যতি ]। 
[শতান্গী.শাকস্তরীভুর্গাণীমধতারস্থানানি বৃষ্ণাবেণী-তুঙ্গভদ্রয়োর্মধ্ভাগে 

হে দেবগণ, অনস্তর আমি স্বদেহজাত প্রাণরক্ষক পত্রমূল 
পুষ্পাদ্িত্বারা,যতদিন বৃষ্টি না হয়, জীবগণকে পোষণ করিব; 
তখন ভূতোকে শাকম্রী নামে বিখ্যাত হইব। [ বৈবন্থত 

* তত্র বচ হনিয্যামি? ইতি কচিৎ। 
চে এ াশিশী শী 



উত্তমচরিত্রে--একাদশমাহাত্মম্ ৩৩৭ 

পুন্শ্চাহং যদ ভীমং রূপং কৃহ্া৷ হিমাঁচলে | ৫০ 

রক্ষাংসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণৎ ॥* 

তদা মাং মুনয়ঃ সবের স্তোশ্ন্তযানত্রমূর্ত়ঃ। ৫১ 
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ 

সহাড্রেরীষ প্রাচাং প্রনিদ্জানি] ॥ পুনশ্ ( পুনরপি ) অহং যদ। হিমাচলে 
ভীমং ( ভীষণং) রূপং কৃহা মুশীশাং আণকারণাং রক্ষাংসি (রাক্ষপান্) 

ক্ষ়মিষামি (ক্ষরং প্রাপয়িষ্যামি )) তদা সে মুনয়; আনত্রমূর্তয়ঃ (প্রণতাঃ) 
[সস্তঃ] মাং স্তোব্স্তি॥ তৎ ( তম্মাৎ্) মম নাম ভীমাদেবী ইতি বিখ্যাতং 
ভবিষ/তি 1 ভীমপি নীলবর্ণেব দংট্রাদশনভাহর। | ইত্যাছান্েরিয়মপি 

কাল্যংশ। এব; ভীমাদেব্যবভারশ্থ নাছাপি জাত; বৈবন্থতমন্বন্তরে 
পঞ্চাশতুমে চতুধুগে এব ভীঙাবতার ইতি লক্্মীতন্ত্রে || যদ! প্রেলোক্যে 

মন্বস্তরে ৪০ শ যুগেশতাক্ষী এবং শীকন্তরী অবতার ; শাকক্তরী 
পার্বতীর অংশ-_নীলবর্ণা| ; [এই অবতারে] ছুগ্গম-নাঁমক 
মহাক্ুলকে ,[ করিব ; এজন্য আমার নাম ছুর্গাদেবী হইবে। 
[শত।গণ), শব উরী ও ছুর্গাদেবীর আবির্ভাব কৃষ্ণা, বেণী ও 
তুঙ্গত্রার মধ্যস্থিক্ত সহাদ্রির ঈষৎ পূর্ববভাগে বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
আবার যখন ছিমালয়ে ভীষণ দ্ূপ ধারণ পূর্বক মুনিগণের 
রক্ষার্থ রাক্ষপগণকে বধ করিব, তখন মুনিরা সকলে প্রণত 

স্পা ০০ 

*. রক্ষাংনি ভক্ষয়িযামি ইতি বা পাঠঃ। 



৩৩৮ দেবী-মাহাত্বে 

যদারুণাখ্যস্ত্রেলাক্যে মহাবাধাং করিষ্ুতি | ৫২ 
তদাহং ভ্রামরং বূপং কৃত্বাইসংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥ 
ত্রেলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাস্ুরম্ । ৫৩ 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্ুদা স্তোষ্ুন্তি সবর্বতঃ ॥ 

অরণাখাঃ (অকণনাম। ) [| অন্গরঃ ] মহাবধাং ( মহ)গীড়াং ) করিষাতি 
তর অহং অসংখোয়ষট্পদং ভ্রামরং (ভ্রমর্মরং ) রুপং বুধ! তৈলোক্য্ত 
হিতার্থায় তং মহাহরং বধিযামি ; তদাঁচ লোকা? সব্বত; ( সর্ধে সূত্র বা 
ভ্রামরীইতি মাং স্তোষাগ্তি; [ তেজোমওলদুর্দম! শ্রামরী চিএকাস্তিভুৎ। 
চিত্রত্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গায়তে॥ মহামায়া মহাকালী মহামারী 
'**ইত্যাদুক্তেরিয়মগি কালাংশা এব 11 [ বৈবশ্বতেহন্তরে যষ্টিতমে*চতুুগে 
ত্রামর্ধ্যবতার; ইতিলশ্দ্রীতন্থে]॥ [বগুতশ রন্তদত্তিকাদঘ; ষড়প্যবতার! 
নাগ্ভাপি জাতাঃ পরন্ত ভাবিনএব ; খুলে পুনরপি ভূয়শ্চ ইতাদিপদৈরুত্তরো- 
ত্তরকালসৈব কীর্তরনাৎ | “তম্মিনেবাস্থরে শত্র চহারিংশস্তমেষূগে' ইতাপণসয 
শতাঙ্ষ্যব হাঁরন্ত তশ্বাস্তরে কথন1ৎ। তশ্সিম্নেবেতাস্ত বৈবত ইত্যর্থ; চতু- 
যূগেহত্র পঞ্চাশত্তমে মুনিষডির চিতেতযুপন্তরম; ভীমাঁদেবী কথনাচ্চ। ' তাত্রৈব 
যুগে য্ষ্টভমে কশ্চিদণে! নাস দানব? ইভাদি কথনাচ্চ। পণ্য লাশতিকাৎ 

হইয়। আমার স্তব করিবেন ) এজঠ আমার নাম ভীমাদেবী 
বলিয়। বিখ্যাত হইবে [ভীমাও নীলবর্ণ দংস্টাঞ্রালবদ্দনা, 
চন্ত্রহাস, ডমরু নৃমুণ্ড ও পানপাত্রধারিণী; কালীর 
ংশ। ইনি বৈবন্বত মন্বস্তরে পঞ্চাশতম চতুঘুগে 
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 ইথং যদা যদা বাধা দানবোথা ভবিস্যৃতি । ৫৪ 
তদ! তদাবতীধ্যাহং করিষ্যাম্য রিসংক্ষয়মূ ॥ ৫৫ 

ইতি যাকগডেয়পুরাণে সাবণিকে মনবস্তরে দেবীমাহাত্যোে 
শরায়ণীস্ততিনাম একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ 

েবরাহকষ্জাৎ প্রাক্তনক্পেষেগি দেবাবতারাণামেতেষা: মন্বন্তরযুগ- 

ভেদেন জাততাৎ শাকন্তধ্যাদীনাং তত্তৎধ্লদেবতাত্বেন অচ্চনমধুনাীত- 
নানাং সংগচ্ছতে || [ইথং (এবম্) বদ যদ। দানবোথ। ( অস্রোদ- 

ভব1) বাধ। (পীড়।) ভবিষ/তি। ভদ। তদা অহম্ অবতীর্যয (আবি- 
ভূর) অরিসংক্ষয়ং (রিপুনাশং) কগিষ্যামি ॥ ৪৮--৫৫ 
্াবিডত হইবেন ]॥ যৎ্কালে অরুণনামা অন্গুর ভ্রিভুবনে 
মহা উৎপাত করিবে, তখন আমি অসংখ্য জমর-ময়ী 
ভ্রামরীযুন্তি ধরণ করিয়া [ক্লৌক-হিতার্থ তাহাকে বধ 
করিব; লোকে ভ্রামরী বলিয়া আমাব স্তব করিবে॥ 
| বৈবন্ছত মনবন্তনে ষণ্তম যুগে ভ্রামরী অবতীর্ণ! হইবেন । 
বস্ততঃ রক্তদস্তিকাদি ছয়টি অবন্ধার অগ্যাপি হন নাই 

--উত্তরকাঁলে হইবেন ]॥ এইরূপে যখন খন অস্ত্ররগণ 
কর্তৃক উৎপাত ঘুটিবে, তখনি তখনি আমি অবতীর্ণ হইয়া 
শত্র বধ করিব ॥৭৮--৫৫ 

মার্কওেয়পুরাণান্তর্দতি সাবণি মন্থব অধিকার-স্বন্ধীয় দেবী- 
মাহাত্যযে নারায়ণীস্ততি নামক একাদশ অধ্যায় । 



৩৪০ দেবী-মাহাজ্যোে 

দেবাবাচ ॥ ১ 

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ | 
তস্তাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥ ২ * 

মধু-কৈট ভনাশঞ্চ মহিষাসুর-ঘাতনম্ । ৭" 
কার্তরিয্ন্তি যে তদ্বদ্বধং শুস্তনিশুজ্তয়োঃ ॥ ৩ 

দেবা উবাচ ॥ ১। [ শ্রদ্ধাভক্তিসমদ্থিতে| ভূহ্ব। ] ঘঃ এভিঃ [ ব্রন্মকৃতৈ- 
রিক্দাদিদেবকৃতৈশ্চ ] স্তবৈঃ নিত্যং (ফততং ) সমাহিত; ( অনন্যমনাঃ ) 
| ন্] মাং ( জগজ্জননীং দেবীং) স্তোধ্াতে ( স্তোষ্যতি) অহং তশ্য 
সকলাং (নিঃশেবাম ; এহিকীং পারলৌকিকীঞ্চ ) বাঁধাং (লীড়াং) অনংশয়ং 
( নিশ্চিতমেধ ) শমধিধ্যামি (নাশয়িয্যামি ) [ অথব! তস্য অহং অহস্কার- 
কৃতাং সকলাং বাধাং মোহময্ীং সংস্থতিং শমধিষামি ]॥২ 

দেবী কহিলেন ॥১॥ থে ব্যক্তি | শ্রদ্ধাতক্তিসমন্থিত হইয়! 
একচিন্তে এই সকলশ্তব দ্বারা নিত) মামার আবাধনা করে] 
আমি তাহ+র সর্বিধ গীড়া [ অথবা! অহস্কারসম্ভূত মোহময়ী 
ংসারগতি ] বিনষ্ট করিব ) সন্দেহ নাই ॥২ 
মধুকৈটভনাশং ( মধুকৈটভনাশোপলক্ষিতং ঠারতং) মহিষানুর" 

ঘাতদং ( মাঁহযাহ্রবধোপলক্ষিতং চরিতং) চ তহ্বৎ (তখৈব) শুভ্ত, 
নিশুশ্তয়োঃ বধং (শুশ্তনিশুন্তবধোপলক্ষিতং চরিতং ) অষ্টম্যাং নবম্যাং 

* “নাশফিষ্যামিণ ইতি ব। পাঠঃ। 1 "হদনম্ ইতি কেচিৎ। 
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অস্ট্্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং নবম্যা্ৈকচেতসঃ | 

শ্রোম্ন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাঘ্ছ্যমুত্তমম্ ॥ ৪ 
ন তেষাঁং দু্কৃতং কিঞ্চিদ্ ছুক্ধৃতোখা ন চাপদঃ। 

ভবিষ্যতি ন দারিদ্রং.ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥ ৫ 

চতুর্দগ্ভাং চ [ বিশ্যোনুক্তিতঃ পক্ষরেহণীতি বোদ্ধবাঘ] একচেতসঃ 
( ৬দেকতানচিন্তাঃ) [ সন্ত; ] মে কার্তবিযাপ্তি (গঠিষাগ্ঠি) যে চৈৰ 

| পাঠেহনমর্থাঃ 1 ভক্ত উত্তমং ( পুণামং সব্রকীমছঘং ) মম মাহাক্সাং 
(মহাস্ত; আক্মানঃ, অবতারা; যন্তা) সাঁ মহা তশ্যা; ভাঁবঃ মাহায্ম্ং) 
শ্রোষ্যপ্তি' তেষাং (উভয়েষাং) কিপ্িৎ [আপি] দৃক্ধতং (পাপং) (তন্িমিত্তী- 
ভুতং কর্মেতি যাবৎ) ন [ভবিষ্যতি] দু্চভোথাঃ (পোপপরিপাকজাঃ) আপদ; 

ন; [তথ!] দারিদ্রং ( ধনরাহিত্যং ) ন ভবিষযতি; ইষ্টবিয়োজনং চ ( প্রিষ়- 
বিয়োগশ্চ ) নৈব [ভবিষ/তি ; দৈব ইষ্টেঃ মহ মোদিষ্যন্তে ইন্যার্থঃ] ॥৩--৫ 

যারা একা গ্রচিত্তে মধূকৈট ভ বধ মাহাত্ম্য মহিষাস্থরবধ- 
মাহাত্ম্য এবং শুভনিশুভ্ত-বধ মাহাত্ম্য [উভয় পক্ষেরই] অষ্টমী 
নবমী বা চতুর্দিশীতে পাঠ করিবে এবং [পাঠে অনমর্থ] 
যাহার! তক্তিপুর্ব্বক আমার উৎকুষ্ট অবতার-মহিমা শ্রবণ 
করিবে, তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবে না; পাপ- 
পরিপাকজনিত আপদও ঘটিবে না; দারিদ্র্য বা প্রির- 
বিয়োগজনিত ছুঃখও ঘটিবে না [তাহার সর্বদা ইষ্ট সমাগমে 
পরম স্বথতোগ করিবে ]॥৩-৫ 



৩৪২ দেবী-মাহাত্যে 

শক্রুতো ন ভয়ং তস্ত দন্যতো বা নরাজতঃ ৷. 

ন শত্্রানলন্তায়ৌঘাৎ কদাচিগ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৬ 

তম্মান্মমৈতন্মাহাত্ব্যং পঠিতব্াং সমাহিতৈঃ | 

শ্োতব্যঞ্চ সদ! ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তত ॥ *৭ 
তশ্ত (অধ্যেতুঃ শ্রোতুশ্চ) শত্রু 5; (শত্রভ্যঃ) দহ। ত; (দহাভ)ঃ) রাজত; 

( রাজভ্যঃ ) শন্ত্রানলতোয়ৌধাৎ ( শন্ত্রতঃ আযুধতঃ অনলতঃ অগ্রেঃ তোয়ো- 
ঘা জলপ্রবাহাচ্চ ) ভয়ং কদাচিৎ অপি] ন সন্ভব্ষতি ॥ ৬ 

তাহার ( অধ্যেতা বা শ্রোতার ) শব্র, দ্য, বাজা,শন্ত, 

অগ্নি বা জল প্রবাহ হইতে কখনও তধের সম্ভাবনা! নাই ॥৬ 

তম্মাৎ ( বাঞ্িভার্থনাধনতাৎ ) সমাহিতৈ; (একচিত্তৈ:) এতৎ মম 
মাহাক্ম্যং (মাহাত্ম্য প্রতিপাদক গ্রন্থসশর্তরূপং) সদ] (নিহ্যং) ভক্তয। পঠিতব্যং 
( সৈব অভ্যসনীয়ং ) | পাঁঠাশত্ো ] শ্রোতব্যঞ্চ ; 1 শ্রবণে ফলাধিক)মিতি 
কেচিৎ ] তৎ (পঠনং আবণঞ) হি (নিশ্চিভং) পরং ( এ্রং, মে|গক্ষেমকর- 
মিতি যাবৎ) শস্তার়নং (্বন্তি কল্যাণং তণ্তায়নং মা্গ;) ॥ ৭ | 

অতএব [ বাঞ্ছিতার্থসাধননিবন্ধন ] আমার এই মাহাত্মা 
একাগ্রচিত্ত হুইয় সর্ববদ! ভক্তিসহকারে পি করিবে, [পাঠে 
অসমর্থ ব্যক্তি] শ্রবণ করিবে ? যেহেতু, ইহাই শ্রেষ্ঠ সবস্ত্য়ন 
অর্থাৎ প্রকট কল্যাণলাভের উপায় ॥৭ 

* পর শ্বস্তায়নং মহৎ ইতি ব| পাঠঃ। 



উত্তমচরিত্রে--দাদশমাহাত্ম্যম্। ৩৪৩ 

' উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারীসমুদ্ভবান্। 
তথা ত্রিবিধমুণ্পাতং মাহাঘ্ম্যং শময়েন্সম ॥ ৮ 

যত্রেতৎ পঠ্যতে সম্যঙ, নিত্যমায়তনে মম | 

সদা ন তদদবিমোক্ষ্যামি সানিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥৯ 
মম মাহাত্মং মহামারীদমুদ্ভবান্, মহামারী জনক্ষয়করী দেবতা-তগ্ভাঃ 

সমুদ্ভবে! যেমাং ভান) অশেষ।ন্ উপনর্গান ( উপদবান্) তথা! ত্িবিধম্ 

উৎ্পাভং (ব্যাধিগাখদেষাদিরপমাধাম্সিকং ভপ্রেতাদজং ভয়ভ্রমান্তাধি- 
ভৌতিক", দৈবকৃত বজ্রপাতি-দারি প্া্ভাধিদৈবিকং তদ্পমুৎখ্পাতমণিষ্ং 
দিব)ং তৌমমাউয়িক্ষ অকুশলং) শময়েৎ ( দুরাধুরয্যাৎ )৫৮ 

আমার খাহাত্ব' মহামাধীমন্তুত শব্ষবিধ উপদ্রব এবং 
আধ্যাত্মিক (শরীরোৎ্পন্ন রাগঞ্েষরোগাদি' আধিদৈবিক 
(দেবকৃত বরজজপাতাদি )ও আধিভৌতিক প্রেতাদিজনিত 
ভয়ভ্রমী(দ ) ঝিবিধ উত্পাতের শান্তিবিধান করে ॥৮ 

যত্র আয়তনে (গুহে ) নিভাং (প্রতাহং ) সম্াক ( যথোক্তপ্রকারেশ 
অর্থাবধারণপূর্ববকম্ অর্থতঃ পদতশ্চ শিদ্ধং) মম এতৎ ( প্রাগুভ্তচরিত্র- 
ত্রয়োপেতং মাহাক্ম্) গঠযতে তৎ (আধতনং) সদ ন বিমোক্ষ্যামি 
( ত্যক্ষ/।মি ) তত্র মে (মম) সান্িধ্যং (সমবস্থানং ) স্থিতম্ ॥ ৯ 

যে গৃহে প্রত্যহ বিধিপূর্ব্বক আমার এই "মাহাত্ম্য [অর্থা- 
বধারণমহ ] বিশুদ্ধভাঁবে পঠিত হয়, আমি সে গৃহ কখনও 
পরিত্যাগ করি না; তথয সর্বদা আমার অধিষ্ঠান হয় ॥৯ 
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বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকাধ্যে মহোতসবে । 
সববং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্ধ্যং শ্রাব্যমেব চ ॥ ১০ 
জানতাজানতা বাপি বলিপুজাং তথাকৃতাম্। 

প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং শ্রীত্যা বহিহোমং তথাকৃতম্ ॥১১% 
বলিপ্রদদানে (মহাঁনবম্যাদৌ দেবোদ্েশেন পঙ্বাছ্যুপহার দানে ) 

পুজার ং (গন্ধাদ্দিদানে) অগ্সিকাধ্যে (হোমাদৌ ) মহোত্নবে (মহোৎমব- 

স্ুচককর্মণি) এতৎ মম চরিতং (মাহাআযং ) সব্নং (সমগ্র: ) উচ্চাধ্যং 
( অবশ্ঠং পাঠযং )[ পাঠাশভে ] শ্রাব্যং ( অবহং শ্রোতব্যম্) এব চ॥ ১* 

বলিদান, পূজা, হোমযঙ্ছার্দি এবং মছোৎসব-হ্চক কার্ষোে 
আমার এই সমগ্র মাহাত্ম। অবস্ত পঠনীয় ও শ্রবণীয় ॥১০ 

জানত (বিধিজ্কেন) তথ! ( তদবৎ) অজানত| (অবিধিজ্ঞেন ) অপি 

ব! [ভক্তমত| পুংসা৷ মম মাহাঝে)াদীরণেন] কৃতাং (সম্পার্দিতাং বলিপুজাং 
( পম্থাদি-বলিসহিতাং পূজা) তথ| | জানত অজানত। বা পুংস! যথা- 
কথঞ্দিপি ] কৃতং (নিপ্পাদিতং) বঞ্িহোমম্ ( বহো তিলাজামধ্বাদি- 
হবনীয়ড্রব্যপ্রক্ষেপপম্ ) অহং প্রীন্য প্রতীচ্ছিয্যামি (গ্রহীযযামি )৪ ১১ 

বথাবিধি পাঠ করিতে জানুক বা নাই*জান্ুক আমার 
মাহাত্ম) পাঠ করিয়া, বলিসহকারে কৃত পৃজাকার্ম) ও বহ্ছি 
হোম আমি গ্রীতিসহকারে অঙ্গীকার করি ॥১১ 

* 'বলিং পুজাম্ ইতি" গ্রতীক্ষিধ/%হং শ্রীতা' ইতি চ কচিৎ। 
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শরুংকালে মহাপুজা ক্রিয়তে যা চ বাধিকী। 
তন্তাং মমৈতন্মাহাত্ব্যং শ্রু্বা ভক্তিসমন্থিতঃ ॥ ১২ 

সর্ধ্ববাধাবিনির্ম্ম,ক্তো ধনধান্য স্থৃতান্থিতঃ ।% 

মনুষ্যো মণ্প্রসাদেন'ভবিষ্ততি ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ 
[| আখিনশুক্লপ্রতিপদমারভ্য দশমীং যাবৎ] শরৎকালে বাধিকী 

(প্রতিবধভব1-__বর্ণশবোইও্র বর্ণাদৌ লাক্ষণিকঃ ; তেন চৈওশুরু প্রতিপদ- 
মারভ্য দশমীং যাবৎ ক্রিয়মাণ! চেত্যর্থ:, চকারাদাযাঢ়-পৌষ-নবরাব্রয়োরপি 

গ্রহণম। তয়োৌরপি দেবীভাগবহাদৌ গাসিদত্বাৎ) ঘা ( প্রদিদ্ধা। ) মহাপুঞ্জা 
(দুর্গোৎসববূপা) করিতে, তন্তাং ( মহাপুজায়াং) ভক্কিসমগ্থিতঃ [ সন্] মম 
এতৎ মাহাক্স্যং (চরিত্রং) শ্রুহ্বা [পঠিত্বাচ) মনুষ্য; মত্প্রনাদেন (মত্প্রসন্নতয়া 
সব্বাবাধাবিনিশুক্তঃ সর্বেবোপ দ্রবরহিতঃ) ধনধাগ্যনু তান্িতশ্চ ভবিষ্যতি অত্র 
সংশয়? ন [ শাস্ত্রপ্রামাণ্যকীর্তনাৎ সন্দেহে। ন কর্তব্য ইত্যর্থ2) ॥ ১২-১৩ 

[আবশ্বিন শুরু প্রতিপদাদি দশমী পর্যযস্ত]শরংকালে বর্ষে 
বর্ষে খে মহাপৃজ!করা হয়,তাহাতে ভক্তিপূর্রবক আমার এই 
মাহাত্সা শ্রবণে [£বৎপাঠ্]মনুষ্যগণ মধত্প্রসাদে নিরপদ্ধব ও 
ধনধান্য-পুত্রবান্ হয় ঃ সন্দেহ নাই । [এখানে বর্ষশবটি বর্ষের 
আদি অর্থে লাক্ষণিক। অতএব চৈত্র আষাঢ় ও পৌষ শুরু 
প্রতিপদাদি দশমী পর্যন্তও বুঝিতে হইবে] ॥২২-১৩ 

শশা শিপ পা শপ পসরা অপার (পেল জা এ স্পপা প্র এ এপ স্পা শপ ৯ সস, পালা 

ক 'র্াবাধাবিনিশূ্ ইতি “ধনধান্তসমঘিত ঘা 



৩৪৬ দেবী-মাহাত্ম্যে 

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাক্ম্যং তথ! চোতপত্তয়ঃ শুভাঃ।% 
পরাক্রমঞ্চণ' যুদ্দেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥ ১৪ 
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণপ্োপপগ্ঠতে 1৫ 
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শুখতাম্ ॥ ১৫ 
শান্তিকম্মণি সর্বত্র তথা ছুঃস্বপ্নদর্শনে | 
গ্রহপীডাম্ত চোগ্রানত্ু মাহাত্ম্যং শূণুয়ান্মম ॥ ১৬ 

মম এতৎ [ চরিতত্রয়ক্ষণং ] মহাম্মা' তথা শুভাঃ (শুভহেতভৃতাঃ) 
উতৎপত্তয়; (প্রাদুর্ভাবান্ দ্বিতীয়ার্থে প্রথম! ) তথা পরাক্রম্ধ (বীর কর্ম চ) 
শ্রত্। পুমান্ যুদ্ধেঘু [ অন্েখপি ভয়কারণেধু ? নির্ভয় জায়তে ॥ ১৪ 

আমার এই মাহাম্ম্য, কলাণজ্নক আব্ভাব এবং মণীয় 
বীরকর্শন এ্রবণে মমুষ্য ঘুদ্ধা দিতে নির্ভয় হইরা থাকে 1১৪ 

মম মাহাত্মং শগতাং (ভক্তি; আকর্ণয়মানানাং ) পুংসাং ( নরাণাং ) 
রিপনঃ ( শত্রবঃ কাঁমাদয় ধট্) সংক্ষয়ং ( নাশং ) যান্তি, কল্যাণ (মঙ্গলং) 
উপপগ্ভতে ( লায়তে ) কুলং (বংশঃ) নন্দতে ( সমৃদ্ধং ভবি ) চ ॥ ১৫ 

[তক্ভিপূর্বক] আমা রমাহা ত্মাশ্রবণকারী জনগণের ধিপুগণ 
বিনষ্ট হয়, মঙ্গল সাধিত হয় এবং বংশ সমৃক্ধিগ্রাপ্ত হয় |.৫ 

সর্বত্র ( সর্বন্মিন) শান্তিকর্দ্রণি (উপনর্গাদিনিবর্তকে ক্মমণি ) তথ। 

কক তখোৎপন্তীঃ পৃথক্ শুভাঃ) 'তথ| চাঁধীত্য ভক্তিতঃ 'ইতি চ রুচিৎ। 
£ “পরাক্রমাংশ্চ' ইতি কেচিৎ পরাক্রমান্থ্বীরকন্নাণি | £ উপজায়তে” ইতি চ। 



উত্তমচরিত্রে-দ্বাদশ-মাহাজ্যম্। ৩৪৭ 

উপ্র্গাঃ শমং যান্তি গ্রহগীড়াশ্চ দারুণাঃ | 

ঢুনন্বপ্রঞ্চ নৃভিবৃষ্টিং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥ ১৭% 
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্। 
সংঘাতভেদে চ নৃণাং €মত্রীকরণমুত্তমম্ ॥ ১৮ 

দুন্বপ্রদর্শনে ( অনিষ্টই5ক-্বপ্রদর্শনে )1[ সতি ] উত্তরা (অভ্যনি্ফলাহু ) 
গ্রহপীড়ান্ছ (গ্রইকৃতীন্থ বিপাকেদু) চ মম মাহাক্মাং শৃণুয়াৎ [পঠেচ্চ] ॥ ১৬ 

সর্বপ্রকার শান্তিকর্মে, ছুঃশ্বপ্রদর্শনে এবং নিরতিশয় 
অনিষ্টস্থঠুক গ্রহপীডাতে আমার মাহাত্ম। শ্রবণ করিবে ॥১৬ 

[ মম মাহাস্া-শ্রবণাৎ ] উপনরগাঃ ( উৎপাতাঃ) দারুণা; গ্রহপীড়াশ্চ 
( অশুভএহকৃতা| বাঁধাশ্চ ) শমং (উপশমং ) যাল্তি; নুভিঃ দৃষ্টং দুঃস্বপ্ন 
( দুষ্ট; শ্বপ্ে। ঘশ্মিন্ ফলে তথ) হম্বপ্রম্ (হৃফল প্রদম্ ) উপজায়তে ॥ ১৭ 

সন্রবিধ উপসর্গ এবং দারুণ গ্রহপীড় প্রশমিত হয়) 
নর্গণের দৃষ্ট দুষ্টফলপ্রদ স্বপ্নও হ্বন্বপ্পনে পরিবন্তিত হয় ॥ ১৭ 

| মম মাহাস্মাশ্রবণম্ ] বাঁলগ্রহাভিভূতানাং ( বালানাং গ্রহাঃ পীড়া করাঃ 

হিংস্র! তৃতা; পৃতনাদয় স্তেঃ অভিভুতানামাক্রা স্তানাং ) বালানাং ( শিশুনাং) 
শান্তিকারকম্ (উপশন্মকারকম্) নৃণাং সংঘাতভেদে ( মৈত্রীবিঘটনে ) 

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ পুতনা প্রভৃতিদ্বারা আক্রান্ত বালক- 
দিগের শীস্তিকারক; জনগণের যিক্রতাতেদে মৈত্রীভাব- 

'দুঃস্বগ্রচ্চ নৃভিদৃষ্ঃ বপন উপজায়তে' ইতি.নুগমঃ পাঠ)। 



৩৪৮ দ্েবী-মাহাত্যো 

ছুরবস্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্। 
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্॥ ৯ 
সর্ববং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥ * 

পশুপুষ্পার্ঘধুপৈম্চ গন্ধদীপৈত্যথোত্মৈই ॥ ২« 
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্থোমৈঃ প্রোক্ষণীয়েরহনিশম্ 1৭" 
অন্ৈশ্চ বিবিধৈভোগৈঃ প্রদানৈর্বংসরেণ যা। ২১ 

উত্তমং মৈত্রীকরণম্ ; অশেষাণাং দুর্বাস্তানাং (ছুর্জনানাং) পরং ( অত্যর্থং) 
বলহানিকরম্ (শক্তিনাশকম্) ? পি [অদৃশ্থরূপাণীং] রক্ষোভৃতপিশা- 
চানাং নাশনম্ (দুরীকরণম্)। [পঠমানং সৎ] সর্বম্ এতৎ মাহাম্মং 
মম সম্গিধিকারকম্( প্রাপকমিতার্থঃ )। অহনিশং ( দিবারাত্রং ) প্রদানৈঃ 
(যথাবিবিদত্তৈঃ) উত্তমৈত পশুপুষ্পার্থধুপেঃ তথ! গন্ধদীপৈশ্ট বিপ্রাণাং 
ভোজনৈঃ তথা হোমৈঃ প্রোক্ষণীরৈঃ (পর্থাম্বতাভিযেকাদিভিঃ) অন্যৈঃ 
বিবিধেঃ ভোগৈ; (ভোগনাধ্নদ্রবৈ:) বৎসরে মে (মম) য| গ্রীতিঃ 

সংস্থাপক ; অশ্ঘে ছুর্বব ত্গণের সাতিশয় বলহানণিকর; পাঠ- 
মাত্র রাক্ষস, ভূত ও প্শাচগণের বিনাশসাধন। আমার 
সমগ্র এই মাহাজ্মযপাঠই আমার সান্লিধ্যকারক। এক 
বৎসরকাল যথাবিধি উত্তম পণ্ড, পুষ্প অর্থ, ধূপ, গন্ধ, দীপ, 
ব্রাঙ্মণভোজন, হোম, পঞ্চামুতা দি অভিষেকদ্রবা ও অন্ঠান্ত 

সক মাল্লিধ্কারকনিতি বা পাঠ । 3 প্রেক্ষণীক়ৈরিতি : বা। 



উঃমচরিত্রে_ থাদশমাহাত্মাম্। ৩৪৯ 

প্রীতিষমে ব্রি'য়তে সান্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে * শ্রুতে। 

শ্রুতং হরতি পাপানি তথ রোগ্যং প্রষচ্ছতি। ২২ 
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং ৭" কীর্তনং মম ॥ 
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে ছুষ্টদৈত্যনিবরণম্।২৩ 

ক্রিয়তে ( উৎপাগ্ভতে) অন্মিন্ হচরিতে (মাহাস্মো ) সকৃৎ্( একবারং) 
[ ভক্তিমস্তিঃ পুতি? ] শ্ররতে [সভি] সা [ শ্রীতিঃ] [ উৎপাঞ্ঘতে ]_ 
| অত্র শ্রবণমুপলক্ষণম্; শ্রবণেহধিকফলমিতি কেচিৎ ]। মম জন্মনাং 
( ব্রঙ্গাণা]দি-শক্তিকূপেণ প্রাছুর্ভাবাণামব্ভারাণাং, ) কার্ভনং (ব্যাহরণং ) 
এঠং [ স্চ] পাপান হরি ( অপনয়তি ); তখ| [ ভজতাম্ | আরোগ্/ং 
প্রধচ্ছতি (আরোগ হাং জনয়ঠি) ; ভূতেভ্যঃ (ভূত-প্রেতাদি-ঘাতকসবেভ্যঃ) 

রক্ষাং চ করোতি। যুদ্ধেবু দুদৈত্যনিবর্থণং (:ছৃষ্টদৈত্যানাং নাশনং ) মে 

সা ৮ এ 

নানাবিধ ভোগসাধন দ্রবে। আমার যে প্রীতি হয়, আমার এই 
 উত্কষ্টমীহাত্ম্য একবা রমাত্র শ্রবণে আমার তাদৃশী প্রীতি জন্মে। 
আমার অবতার বৃত্তান্ত শ্রবণেই সর্বপাপবিনষ্টকরে, আরোগ্য 
প্রদান করে এবং হিং জস্গগণ হইতে রক্ষা করে। যুদ্ধে 
দুষ্টদৈত্যগণের বিনাঁশক মদীয় কার্যকলাপ শ্রবণে লোকের 

লাশীশ্শিশাপিীপীশীশী ০ ও স্পশীসি্ি ০ ০ 

ক “সৃদুচ্চারত ত'-দকৃচ্চ চরিতে' ইতি চ কচিৎ। 
1 “জন্মিনাম্* ইতি ব। পাঠ; । জন্মিনাং জন্মভাজাং পুংসামিত্যর্থ। 



৩৫০ দেবী-মাহাত্যো 

তন্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন'জায়তে ॥ 
যুম্বাভিঃ স্তভয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রন্মষিভিঃ কৃতাঃ। ২৪ 
্রক্মণা চ কৃতাস্তাস্ত গ্রযচ্ছস্তি শুভাং মতিম্॥* 
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ ২৫ 

(মম্) যৎ চরিতং (চেষ্টিতং) তশ্মিন্ শুতে [ দতি ] পুংসাং বৈরিকৃতং 
( শক্রজনিতং ) ভয়ং ন জায়তে। যুস্মাতি: য স্ততয়ঃ কৃতাঃ ; [ “দেবা যয়। 
ততমিদম্* ইত্যাদয়; 'নমো। দেব্যৈ মহাদৈব্যে'ইত্যাদয়ঃ “দেবি প্রপন্গাত্তিহরে 

ইত্যাদয়শ্চ। বস্তুত যুাভিঃ স্থতয়ে। যাণ্চ ইত্যনেন নারায়ণীহুত্তনেবাত্র 
বোদ্ধব্যম্] ব্রদ্গধিশ্িণ্চ (ব্রক্গধিরত্র সমেধাঃ বভবজনং পুঞীযাং ) যাঃ 
[ স্ততয়ঃ কৃতাঃ তথাপি মম্তাবর্তে ইতাদয়ঃ ] ব্রহ্ষণ| 5 ( বধল! চ)[ মধু 
কৈটেভভীতেন] যাঁঃ [“বিশেহ্বরীং জগদ্ধাত্রীম্" ইতাদয়শ্চ সত, লক্ষ্ীতন্তরে 

এতেষাং নটি কতা; তা; [শ্রভাঃ নত্য] শুভাং সোক্ষ- 
সধিকাং) মতিং ( তন্বজ্ঞানং ) প্রবচ্স্তি। অরণ্যে দাবাগ্রিপরিবারিত; 

এসসি 

শত্রজনিত ভয় থাকে না। তোমর।[ “রেব্যা যয়া 
ততমিদম্্* ইত্যাদি, “নমোদেব্যৈে মহাদেব)” ইত্যাদি ' 
প্দেবি প্রপন্নাপ্তিহরে* উতাদি যে যে স্তব করিয়াছ], 
ব্রদ্মধিগণ [তথাপি মমতাবর্তে” ইত্যর্টদি ] যে যেত্তব 
করিয়াছেন, [মধুকৈটভভীত] ব্রহ্ম! [“বিশ্বেশ্বরীং জ?দ্ধা্রীম 
ইত]াদি ] যে যেস্তব করিয়াছেন, তংসমুদয় তিকজান, 

সপ পক এপ ৯ 

বহ্ধণা চ কৃত। যাস্তাঃ প্রযচ্ছস্তি শুভাং শুভাং গিম্ ইতি বা পাঠ:। 



উ্টিমচপিত্রে_দ্বাদশমাহাআ্যম্। ৩৫১ 

দম্ুভিবা বৃ; শৃহ্যে গুহীতো বাপি শক্রভিঃ ॥ 

মিংহব্যাঘ্রান্নুযাতো বা বনে বা বনহর্তিভিঃ।২৬ 
রাজ্ঞ। ক্রুদ্ধেন বাঙ্জন্তো বধ্যে। বন্ধগতোহপি বা ॥ 

আঘুণিতে। বা বাতেন.স্থিতঃ পৌতে মহার্ণবে ।২৭% 
(বনাগ্রিবেষ্টি ডঃ) অপি প্রাগ্তরে (জনশূন্ঠমার্গে) দ্গাভি; বু 5: (বেষ্টিতঃ) শুস্টে 
( নিঞ্জনে ) শক্রভিঃ গৃহীত (আন্তঃ) বা অথ! পিংহুব্যাানুযাতঃ 
(পিংহব্যাপ্েরন্ুকতঃ) বনে বনহত্তিভিঃ বা [ অনুযাভঃ] [ অরণ্যে 
প্রাপ্তরে বেঠ খোকাৎ পূর্বং দিংহব্যাদ্রানুজাতো। বেতগাদি গঠন্তি কেচিৎ ] 
আছেন রাই] আয়ং)] বধ? (বধাহঃ) 1 ইতি] আজ্প্তঃ (আদি) 
হঞমিতি শেষ) ব্গভ; (কারাস্িত:) অপি ব। মহার্ণবে (জলধে) পোতে 
(নৌকায়াং) স্থি৬ঃ [সন] বাতেন (মহাবাবুনা) অধুনিতঃ '(সমাক আকুলিতঃ 

গ্রদাও করে অর্রণে। দাবাগ্সি-পরিবেষ্টিত, অথবা জনহীন 
প্রান্তরে দম্যগণে পরিবেষ্টীত, কি'বা নির্জন স্থানে শক্রগণ- 
"কর্তৃক আক্রান্ত, অথবা বনে সিংহব্যাপ্রাদি হিংঅজন্গণ বা 
বন্তহাস্তগণ কর্তৃক অন্ুচ্ত, অথবা ক্রুদ্ধ ভুপতি কর্তৃক 
*এইব্যক্তি বধার্থ“ এইরূপ দণ্ডাঙ্ঞাপ্রাপ্ত, বা কারাগৃহে 
অবরু্, কিংবা মহাসাগরে নৌকামধ্যে প্রবল ঝঞ্াবামুবেগে 
বিঘুণিত, অথবা অতি ভীবণঘুদ্দে শস্ত্রপাতমধ্যে অবস্থিত 
০০০ শিপশিশ শিশি 7 7 শী পিশশ শশী শীপীশিশ শিকল পিট পপা্পা্পপীীপপীসপিপাপিস্িপাসপেস্পা সপ ৭ পা? সী সলিল পাস 

কহ. “চাজপ্রঃ ইতি *পোতে দত্ত ইতি চ কৃচিৎ। 



৩৫২ দেবী-মাহাত্য্যে ' 

পতৎসু বাপি শস্ত্রেু সংগ্রামে ভূশদাক্ণে ॥% 

সব্ববাধাস্'ঘোরাস্থ বেদনাভ্যর্দিতোইপি বা ।২৮৭* 

স্মরন মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ। 
মম প্রভাবাত সিংহাদ্যা দস্তবে বৈরিণস্তথ। 1২৯ 

দুরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥৩০ 
ভশদারুণে ( অতিভীষণে ) সংগ্রামে শত্ত্রেবু (আবুধেবু) পতৎ্ম্থ [ সৎস্থ ] 

ঘোরান্ ( অত্যুৎ্কটাস্থ ) মর্বাবাধাহ্থ ( সর্ব অ! সমস্তাৎ বাধাঃ মহাবাধাঃ 

তাহ সর্বোপদ্রবেষু ) বেদন।ভার্দিত: (তীব্রযাতনয়া পীড়িত) অপি ব 
নর; মম এভৎ মাহাত্ম্যং স্মরন ( মনদ চিন্তয়ন্) স্কটাৎ (সছুণ্তরাৎ ছুঃখাৎ) 
মুচ্যেত ( কর্মাকপ্তরি প্রয়োগঃ)। মম প্রভাবাথ (সামর্থাতঃ) সিংহাগ্াঃ 
[ হিংশাঃ জহবঃ ] বত '( তগ্ষরাঃ ) তথ| বৈরিণঃ (শত্রবঃ) মম চ রতং 
স্মরতঃ ( চিন্ততঃ ) | জনাৎ ] দুরাদেধ পলায়ন্তে ॥ ১৮--৩৭ 

শি সীল ০ 

অথবা সন্্বিধ ভীধণ উপদ্রবে পীড়িত, অথবা তীব্র যাতনা- 
গীড়িত মনুষ্য আমার এই মাহাত্ম/স্মরণে সঙ্কট হইতে [আপন। 
আপনিই] মুন হুইয়া থাকে । যিনি আমার মাহাম্থ্ম্মরণ 
করেন, মংপ্রভাবে সি'হাদি হিংঅ্রজন্থগণ, দন্্যগণ এবং রিপুং 
গণ, তাদৃশ ব্যক্তিগণ হইতে দুরে পলায়ন করে ।১৮-৩* 

শশী শসপিপিপট শী শাল পাশ শা শশী 

্ “পতন চাঁপি' ই ইতি খা। 8 'সবববাধাহ। ইতি ব। 



উত্জ্মচরিত্রে-_হাদশমাহাত্মম্। ৩৫৩ 

খষিরুবাঁচ ॥ ৩১ 

ইত্যুক্ত। সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা*। 
পশ্যতামেব দেবাঁনাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩২ 

তেহপি দেব! নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা । 
যজ্ঞভাগভুজঃ সবের চক্রুবিনিহতা রয়ঃ ॥৩৩ 
খষিঃ উবাচ ৩১॥ ভগবভী (ষড়েশর্ধাশ্বালিনী) সা চগুবিক্রম| 

(প্রকটপরাব্রম। ) চগ্ডিক| (দেবী) ইতি (ইথম্) উত্ভী/ পণ্ঠতামের 
দেবানাং (পগ্ততগ্তাননাদৃত্যেহ্ার্ঘঃ)  ভতৈৰ (দেবদেহেবু এব) 
অন্তরধীয়ত (স্থয়মে অন্বালীয়ত ; কন্মকত্তরি গ্রায়োগঃ) [যথ! জননী 
হতাশ ব্াজতোহনাদূত) হেষাম্ অবলোকন পথানন্তদধত্ে, তথেরমপি 
ব্রহ্মাওজননী দেবদর্শনতঃ অন্তরধীয়ত ইতিভাবঃ ]॥ ২২ 

খষে কহিলেন ॥৩১॥ শগবতী প্রচগুপ্রতাপ! সেই চণ্তিকা 

এই সকল কথ! বলিয়!, [ দেখিতে দেখিতে ] মেই সকল 
দেবগণের দেহে আপনিই ধ্লীনা হইলেন ॥ ৩২ 

বিনিহতারয়; (দেব! বিনাশিতশত্রবঃ ) তেহপি দেবা; নিরাতন্কাঃ 
(নির্ভগ্লাঃ) যজ্জভাগডুজঃ (যজ্ঞাংশান্ ভৃঞ্ঠানাঃ) | সন্ঃ] যথ। পুর! 

(পূর্ববৎ) স্বাধিকারান্ : স্বান্ ব্যাপারান্) চক্রুঃ (কৃতবস্তঃ ) ॥ ০৩ 

দেবীকর্তৃক শক্রগণ নিহত হইলে, সেই ইন্দ্রাদি দেবগণও 
আতঙ্বশুন্ত হইয়! পূর্বেধ ম্বায় যজ্ঞভাগ গ্রহণপূর্ববক স্ব স্ব 
অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন ॥৩৩ 

১২ 



৩৫৪ দেবী-মাহাত্যো 

২ 

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুস্তে দেবরি্পী যুধি ।.. 

জগদ্বিধবংসিনি * তন্মিন্ মহোগ্রেইতুলবিক্রমে ॥৩৪ 

নিশুস্তে চ মহাঁবীধ্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ | 
এবং ভগবতী। দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ ॥৩৫ 

সম্ভুয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনমূ্ ॥ 
যুধি (বুদ্ধে ) আতুলবিক্রমে (অনুপমশন্তো। ) মহাবীর্ষ্যে ( অতি- 

শত্বিমতি ) ভগদ্বিধ্নংফিনি ( তৈলোকাবিধ্বংশালে ) মহোগ্ডে (অঠাদ্ধতে) 
তশ্মিন্ দেবরিপৌ শুভ্তে নিশ্ছণ্ডে চ 'দব্য! নিহতে, [নভি] শেমাঃ 
( হতাবশিষ্টাঃ দৈঠ্যাশ্চ ) পাভালম্। পভন্তি অন্িন ইতি পতাপম্ অধো- 
ভুবনম্ ) আযবুঃ (প্রাবিশন্)॥ হে হুপ (রাগগন্) স! ভগৰতী (নিরতি- 

শয়ৈশ্র্যযশালিনী ) "দর (চগ্ডিকা) শিভা (জন্মাদিষড় বিকাররহিত। ) 
অপি এবং (ইথং) পুঃ পুনঃ সম্তুয় (দৃশ্ঠশরীরৎ প্রাদুভূয়) জগ 

০ সর রর পি ৪৯ পল 

যুদ্ধে অতুল খিক্রমশালী মহা!শক্তিমাঁন্ জগদ্বি ধ্বংসকারী 
অতি উদ্ধত সেই দেবরিগু শুস্ত ও শিশুস্ত দেবীকর্তৃক নিহত 
হইলে, অবশিষ্ট দৈতাগণ পাতালে গ্রবেশক্িল॥ হে রাজন্ 
সেই তগব্তী দেবী জন্মাদি ড় বিধ-বিঙ্কার-হীনা হইয়াও 
এই প্রকারে বারংবার আবিভূতা হইয়া জগণেণ পালন 

.*. জগদ্বিধ্বসকে ইতি বা পাঠঃ 



উর্তমচরিত্রে-দ্বাদশমাহাত্মাম্। ৩৫৫ 

'অুয়ৈতন্মোহায্ বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রস্ুয়তে 1৩৬ 
স| যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঝদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥% 

ব্যাপ্তং তয়ৈতং সকলং ব্রন্মাণ্তং মনুজেশ্বর ৷ ৩৭ 
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীম্বরূপয়৷ ॥ 

(টত্রলোকাশ্ত) পরিপালনং কুক্ুতে ॥ তয়। এতৎ বিশ্বং মোহ্ততে (অবিবেতকন 
যোজ/তে। স। এব বিশ্বং প্রহয়তে (জনয়তি) ; সা অযাচিত। ( অপ্রাধিত1 ; 
নিশামারাধিভেতি যাবৎ) বিজ্ঞানং € মোক্ষলাধনমাস্জ্ঞানং ) প্রষচ্ছতি ; 
সাঁ এব যাচিত| ( সকামভভ্তৈঃ প্রাথতা) তুষ্ট (তপদা জনিতসন্তোষ! ) 
| সভী। খদ্ধিং ( বরশ্্যযং ) প্রযস্ছতি | হে মনুজেশ্বর (রাজন) মহাকালে 
( প্রলয়ে )[ উপস্থিতে লতি | মহামারাম্বরীপযা ( মারয়তীতি মারঃ। মহাং 
শাসৌ মারশ্চ সংহারকঃ মহামারঃ তগেয়ং শক্তি; মহায়ারী সৈব ম্বরূপং 
যস্তাঃ ভয়, সংহারশক্তিবূপষ! ই'ভার্থ; ) তয়! মহাকাল ( মহতে। ব্রক্ষাদীন্ 
কলয়তি_ অধিকারেনু প্রবস্তয়তীতি মহাকালী তয়) এতৎ নকলং ব্রহ্মা 

করেন ॥ তিনিই এই বিশ্বকে মায়াবিষুগ্ধ করিয়াছেন ? তিনি 
বিশ্ব প্রসব করেন নিষ্ব।ম ভক্ত প্রার্থনা না করিলেও আত্মজ্ঞান 
দান করেন এবং [*সক।ন ভক্তগণের প্রাপনায় ] তুষ্টা হইয়া 
তিনিই বশ্বধ্য দান করেন। হেরাজনৃ,প্রলয়ে মহামারী রূপা 
সেই মহাকালীই এই নিখিল ব্রন্মাও ব্যাপিয়া৷ রছিয়াছেন। 

শশী পপ পলি পাস শট তা শাপপাপদ | শী শিপ পি স্পোিশিশীশিিশী শপ পিসী 8০ স্পিড আপস পপর পা 

| | বাচিভা্থবজঞানম্ ইতি--তুষ্টা বৃদ্ধিং প্রষচ্ছতি' ইতি বা। 
স্  লশ 



৩৫৬ দেবী-মাহায্য্যে ' 

সৈব কালে মহামারী সৈব সিরবত্যঙা | ৩৮ , 

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কাঁলে সনাতনী ॥ 
ভবকালে ঘ্বণাং সৈব লক্ষীর্বদ্ধিপ্রদা গৃহে | ৩৯ 

সৈবাভাবে তথা লক্ষ্মীবিনাশীয়োপজায়তে ॥ 
ব্যাপ্তং ( মরণরূপেণ ব্যপ্তািতি ভাঁবঃ) & [ তথাচ--মৃত্যুজিহবা! মহামারী 
জগৎসংহারকারিণী। মহ্ারাত্রির্মহানিত্) মহাকাল্যতিতামসী। সৈব 
কালানলজ্বাল! সৈব বিছ্যা। তমঃপ্রশ্বং। নৈব মোহপ্রশ্বমৃতী;ঃ সৈব 
সর্বাধিদেবত! || সনাহনী (নিতা) সা! এব কালে (প্রলয়) 
[ তমোগুণময়ী সতী) মহামারী (রিলোকসংহকী ভবতি) , স। এব কালে 
(হ্থগ্রিকালে ) অজ! (জন্মরহিত|) [অপি] | রজঃপ্রধান। ] স্থষ্টিঃ 
(শ্জারপা) ভবতি (জগৎপ্রপঞ্চতয়। পরিণম ভীতার্থঃ); সৈব কালে 

(স্থিতিকালে) [ সব্বপ্রধান! ] তৃতানাং স্বিতিং (পালনং) করোতি ॥ 
সৈৰ নৃণাং ভবকালে (সম্পৎকালে) গৃহে বৃদ্ধিগ্রদ! ( সম্পৎপ্রদ ) 
লঙ্লী; (ভবতি); মা! এব অভাবে ( বিপৎকালে ) অলগ্্রী; ( অলঙ্ষ্রীরূপা ) 
বিনাশার় ( বিনাশার্থন্) উপজায়তে ( সম্প্তে ) | যত লক্ষ্মীঃ সম্পৎ তত্র 

দেব্যাঃ সান্নিধ্যম্) ধত্রচ হদসানিধ্যং তত্র সম্পদপি নেত্যদ্বরব্যতিরেকে। 

সেই সনাতনী প্রলয়ে[তমোগুণময়ী]লোকসংহক্রী ৷ জন্মহীন! 

তিনিই [রজোগুণময়ী] হুষ্টিবূপ] ; স্থিতিকাঁলে [সত্বৃগুণময়ী] 

তিনিই ভূতগণের রক্ষা কন্ত্রীঃসম্পৎকালে তিনিই মানবগণের 



খঁতয়চরিত্রে-দ্বাদশমাহাত্মযম্। ৩৫৭ 

“স্তুতা সংপুঙ্জিতা পুশ্পৈধূপগন্ধাদিভিস্তথা । ৪০ 
দদাতি বিত্ত পুত্রাংশ্চ মতিং ধন্মে তথা শুভাম্ ॥ ৪১% 
ইতি মার্কগেয়পুরাণে সাবণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাম্য্ে 

ভগব্তীবাক্যং ( শুস্তনিশুস্তবধঃ সমাপ্তঃ) 
নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ। 

জ্ঞাতবো ] শ্বত| (স্তোত্রৈ; সংকীর্টিতা) তথা পুপৈঃ ধুপগন্ধাদিভিঃ 
[ অত্র আদিপদেন" বন্ত্রালঙ্কারতাম্ুলাদীনি তৈঃ] সংপুজিতা [সতী] 
[ ভক্তবর্গেভাঃ) বিস্ং (ধনং) পুভ্রান্ তথ। ধর্মে শুভাং ( শ্রদ্ধাভ্তিযুক্তাং 
নিঞ্চামলক্ষণাং ) মতিং (বুদ্ধিং) ৮ [ চকারাৎ আঘুগারোগ)মৈশ্বর্ধািকং ] 
দদাতি ( প্রষচ্ছতি )॥ ৩৪-_৪১ 

গৃছে শশ্বর্য্যরূপা লক্ষী এবং বিপৎকাঁলে অলগ্মীরূপা তিনিই 
বিনাশ সাধন করেন ॥ [ যেখানে লক্ষী (সম্পদ) সেইখানেই 
দেবীর সান্নিধা ; আর যেখানে তাহার লান্গিধা নাই, সেখানে 
সম্প্নও নাই ] ্তবাদিদ্বারা আরাধিতা এবং পুষ্প, ধৃপ, গন্ধ 
বস্ত্রালঙ্কাবাদিদ্বারা সম্যকুরূপে পুজিতা হইলে, তিনিই ধন 
পুজ এবং ধর্দে শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতা [ নিষ্কাম-লক্ষণা ] মতি 
[ এবং আমুঃং আগোগ্যাদি ] দান করেন ॥ ৩৪---৪১ 
মাকণ্ডেয়-পুরাণীস্তর্ঘত সাঁবণি মন্থুর অধিকার-সম্বন্ধীয় দেবী- 

মাহাত্ময-বর্ণনে ভগবতীবাক্য ( শুস্তনিতুভ্ত বধ) 
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

++ +গা 'গতিং  গুভান। ই ইতি বা পা &। . 
সপ সক 



৩৫৮ দেবী-মাহাজ্য্ে 

খবিরুবাচ ॥১ 
এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাঘ্থযমুত্বমম্। 
এবংপ্র ভাবা সা দেবী যয়েদং ধাধ্যতে জগত ॥২ 
বিভা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্বিষুমায়য়া ।* 
তয়! ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্তে বিবেকিনঃ ॥ ৩ 

খাধিং উবাচ ॥ ১॥ হে ভূপ, এহৎ উদ্তমং (সর্বশ্রেটং সর্বার্থসাধনং) 
দেবীমাহাত্ম্যং তে (তুভাং) কথিতমূ) সা দেবী (ভগবতী) এবংপ্রভাব। 
(ঈ্গবিধ-সামর্থা) ; য়া (সর্বাজনন্তা সর্ববপোধিণা সর্ববসংহারিণা। 

দেবা। ) ইদং জগৎ (ক্রদ্গাণ্তং) ধায্যতে ( সুষ্টিপ্রলয়য়োরুপলক্ষণং-. 
স্জ্যতে পালাতে প্রত্যবীরতে চ) [“করিয়াবাচিত্বমাধ্যা তুমেকৌ ত্রার্থ 

প্রদশিতঃ। প্রয়োগতোহনুসর্তব্য। অনেকার্থাহি ধাতব$ ]॥২ 

থধি কহিলেন ॥১। হে রাজন্, এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেখীমাহাস্তা 
তোমায় কহিলাম; যিনি এই অ্ন্ধাণ্ডেব সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলন্ন- 
সাধন করিতেছেন, মেই দখী ঈদৃশ-গ্রভাবসম্পন্ন! ॥২ 

ভগবদ্বিষুমায়য়া ( বিষ্োন্মীয়। বিষুমার| ভগবতী বিঝুমায়। তয়, 
যদ্ব! ভগবান্ বিষু; ত্য মারয়। তয়! চণ্ডিকয়া ) ভখৈব ( সমুচ্চয়ে এব ) 
বিছ্কা (মোক্ষোগপযোগি তত্বজ্ঞানং) ক্রিয়তে নি স। এব মোক্ষদ। 

ইতি ভাবার্থঃ]। তয়া (বিষুমারয়া) [ বিবেকী সন্পপি] ত্বম এষ বৈশ্যশ্চ 

( সমাধনাম৷ ) তথা অগ্ভে বিবেকিনঃ বিবেকিত্বাভিমািনঃ) [স প্রতি ] 
্পীপ্পিপ শেপ আপ পপি জপ পি শশী পল আপ 

শাসিত শশা শত পানি শপ | পপ 

ঈ বি টের ক্রিয়তে ইতি কচিৎ। 



উত্ীমচরিজে-- ভ্রয়োদশমাহাত্মাম্। ৩৫৯ 

_মোহান্তে স্োহিতাশ্চৈৰ মোহমেয্যন্তি চাপরে । 

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ণ॥৪ * 
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগন্বর্গাপবর্গদা ॥ ৫ 

মোহান্তে [ গ্রাক্] মোহিত, অপরে চ [ ভাবিনঃ অধিগভশাস্থার্থা অপি ] 
মোহম্ (মিথ্যাজ্জানম্ অবিবেকমিত্যর্থ:) এবি (প্রাঙ্গান্তি। [সা এব 
সংসারবদ্ধদ! ইতি ভাব] । হে মহারগি, ভাং পরমেঙ্ধরীং (মহামারাং) 
শর্ণম্ (রক্ষয়িধীম্) উপোহ (উপগচ্ছঃ শরণং ব্রজ) [বৃদ্ধিশ্থান্দসী 
অথব। এহি ইত্যে তথ বিশক্তিপ্রতিকপক্মবায়ম্]% স|! এব (নব্বত্র ফলদাত্রী 
ইয়মেব ভগবতা),আরাধিত। (তপন! তোষিভ। ) [সতী] নৃণাং (নরাণাম্ 

ভোগমগাপবগদ! (ভোগ এহিকমুথং স্বর্গ; পারলৌকিক-নুখম্ অপবর্গঃ 
মোক্ষ? যধাপাত্রং তান্ দদাতীতি তথ! ) ভবতি ॥ ৩---৫ 

ওগবান্ বিষু্ব মহামায়াই বিগ্যা' (তত্তুষ্তানও) উৎপাদন 
করিয়। দেন। তিশিই তোমাকে, এই বৈশ্তাকে এবং অন্যান্ত 
বিবেকিত1ভিমাণী জনগণকে মোহিত করিয়াছেন, এখনও 
মোহিত করিতেছেন এবং উত্তবকালেও বিমোহিত করিবেন; 
[অর্থাৎ তিনিই যোক্ষদা এবং সংসা-বন্ধদাত্রী] ছে মহারাজ, 
সেই পরমেশ্বরীুক গাশ্রয়্ূপে অবলম্বন কর; সম্যক্রূপে 
আরাধিতা হইলে সেই সর্ধফলদাত্রী দেবী মানবগণকে 
[পাঞ্জানুসারে] ভোগ, শ্বর্ণ ও মোক্ষ দান করেন ॥ ১৫ 

ক্পাশা পান তিসশীশ িশাীপাপিেপপীশাশিশা তে শিক্াটি স্পট ২ টি টিউন ০ ০৩৮০ ৬ 
এআ সপ পপ পি পপ ০ সপ 

ক্* £তামুগেহি? ইতি স্গমঃ পাঠঃ 



৩৬০ দেবী-মাহাত্যো 

মার্কেয় উবাচ ॥৬ 

ইতি তন্য বঃশ্রত্ব। স্থরথ স নরাধিপঃ1% 

প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥ ৭ 
নিররিগ্লোইতিমমত্তেন রাঁজ্যাপহরণেন চ। ৮ 

জগাম সগ্ঠস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥ 
সন্দর্শনার্থমন্বায়৷ নদীপুলিনসংস্থিতঃ | ৯ ৭' 

মার্কগেয়ঃ উবাচ ॥৬। হে মহামুনে (ভাগুরে) ত্য (সুমেধস?) ইতি 
(পূর্বোক্তরূপং ) বচ; শ্রুত্ব। আতিমমত্ধেন (প্রগাঢমমতয়।) ! তথা শুক্রভিঃ ] 
রাজ্যাপহরণেন চ [ হেতুন। ] নিব্বিঞ (নিভরাং ছুঃখাকুলঃ) সূ নরাধিপঃ 
হুর, স চ [ পুক্রদারাদিভিরপহ ভবিক্তঃ নিবিবধ; ] বৈগ্ঠঃ মহাভাগং 
(মহাগ্রভাবং ) সংশিহ্কর 5 (আব্রব্রতপরায়ণম্) তম্ খষিং (হুমেধনং ) 
প্রণিপত্য (প্রণম্য) সন্ধঃ (ততক্ষণ এব ) অন্থায়াঃ (তুরীয়ায়াঃ জগজ্জনন্যা?) 
সন্র্শনার্থং তপনে (তপঃকর্ত,ং) জগম & সঃ [রাজ ] বৈঠণ্চ নদী ুসন- 
সংস্থিতঃ ( নদীতটে অবস্থিত: সন) পরং (সর্বচঃ উৎকৃষ্ং সর্বার্ঘপ্রদং ) 

মার্কণডেয় কহিলেন ॥৬॥ ছে মহামুনে ভাগুরে, মহর্ষি 
মেধসের পুর্ববোক্ত বাক্য শ্রবণে অতি খমতাবশত:ও রাজ্য হরণ 
জন্য অবসন্নচিত্ত রাজা সুরথ এবং সেই বৈশ্য উভয়ে মহা প্রভাব 
তীব্রব্রত-পরায়ণ সেই খধিকে প্রণামপুর্ববক জগন্মাতার দর্শন- 
» ্ ষত্রির্ত' ইতি বা পাঠ। 1 'নধীপুলিনসাঞ্থিত:' ইতি বা পাঠ: 



উদ্টিমটরিত্রে- ত্রয়োদশমাহাত্যম্। ৩৬১ 

স্ চ বৈশ্যস্ত%ত্তেপে দেবীস্ক্তং পরং জপন্ ॥ 
তৌ তম্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মৃত্তিং মহীময়ীম্।১০ 
অরণাঞক্রতুস্তস্তাঃ পুষ্পধূপাগ্রিতর্প গৈঃ ॥ 
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ। ক্ষ ১১ 
দেবীহৃত্তং (বৈদিকম্ খগ বিশেষং ) [ কেচিত্ত দেবীনুক্তং “নমো দেব্য” 
ইত্যাদদিকং পঞ্চমাধ্যায়স্তং স্ততিরপমিচ্যানহুঃ। তত্র মবলদেবতাযাঃ কুটস্থায়া 

মহালগ্্যাঃ স্তোত্রং শুস্তাদিবধাবিভিদ টং সর্ধারেশপরিহারৈশ্র্বযাদিকলকং 
তৎকামাভ্যাং ভাভ্যাং জণ্তমূ; আন্ুপদশ্রতহাৎ বুদ্ধিমনিহিতত্বাচ্চ ইদমেৰ 
দেবীশুত্তং দেবীপঙ্গেন চ গ্রহীতুমুচিতমিতি গ্রমাণীকুর্বন্তি কেচিন্মনীষিনঃ ) 
লক্দ্বীতন্ত্রসম্ম শশ্চারমর্থঃ 1! “প্রাণাধঃ সংস্থিতং বাং ব্যোমবীজং ভৃতাশনমূ। 
ভ্িকোণবিন্বুনাদাচ্যং প্রণবাদি-নমোহন্তকমূ। অন্থিকামিদ্ধিসংজ্ঞেযং দেবী- 
সুক্ং পরং স্মুতম্” ইতি চ কেচিৎ বিচক্ষণাং পরিচক্ষতেশ॥] জপন্ তপঃ তেপে 
(তপশ্চচার) তে (রাজবৈশ্মৌ) তগ্মিন্ পুলিনে (নদীতটে) দেব]: মহীময়ীং 

(সুজশীং) মু্িং (প্রতিমাও কৃত্বা পুষ্পধূপাগ্রিতর্পণৈঃ (পুশৈঃ ধৃপৈঃ অগ্নিভিঃ 
অগ্নিকার্ষি/হোমৈ: তর্পণৈশ্চ] তশাঃ অর্ণাং (পুজাং) চততুং ॥ [আদৌ] 
যতাহারৌ (সংযতাহারৌ) [ ততশ্চ কতিচিৎকালোভ্রং ] নিরাহারো 

মানসে তত্ঙ্গণশং তগন্তার্থ প্রস্থান করিলেন । সেই রাজা ও 
বৈশ্য ন্দীতটে সমাসীন হইয়া সর্ধার্থসাধক দেবীস্থক্ত জপ- 
পুর:সর তপন্তা করিয়াছিলেন ॥ উডয়ে সেই নদীতটে দেবীর 



৩৬২ দেবী-মাহাত্যো 

দদতুস্তোৌ বলিং চৈব নিজগাতরাকগুক্ষিতম্ ॥ 

এবং সমারাধমতোস্ত্রিভির্ব ধৈর্তাত্মনোঃ। ১২ 

পরিতুষ্ঠা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥১৩ 
(উপবান পরো) [ইতি রসনাজয়ঃ ] তন্মনক্কৌ (তদ্ধ্যানযুক্তোৌ) [ ইতি মনে।- 

নিগ্রহঃ] সমাহিতৌ ( জিতাবশিষ্টেব্দ্িয়ী , মনোরসনয়োদুদমত্বাৎ 
পৃথগুপন্তাসঃ) [তদুক্তং--হরছিতোন্দ্রযে নগ্তাৎ বিজিত্ান্েধি য় পুমান্। 
ন জয়েদ্রসনাং যাবৎ জিতং সর্বং টিতে রসে। রসে রসনেন্রিয়ে | 
অন্তচ্চ-মনে। বশেহন্যে হভবন্ স্ম দেবা, মনস্ত নান্তস্ত বশং সমেষ্যতীতি ] 
শিজগা্রাহগুক্ষিতং (তপশ্চরণকালে পরহিংসাপরাঙমুখত্বাৎ নিজকধির- 
সিক্তমেব ) বলিং (পশুকুগ্মাগুছ্যুপহাবং ) দদতুঃ॥ [এতেন শরাঁরং ব| 
পাতয়েয়মিতি হঠযোগঃ স্থচিতঃ18॥ এবম্ (ইথং) সমারাধয়তোঃ 
( পূজয়তোঃ) যতাম্মনোঃ দেব|মবহিতমনসোঃ) তয়োঃ (রাজবৈশ্যায়োঃ ) 

[ সম্বন্ধে ] প্রিভিঃ বধেঃ পরিতুষ্টী (তপন। অভীবশ্রীতা) স জগস্ধাত্রী 
(জগতামাধারসভূ তা) চ্ডিক| প্রত্যক্ষ (অকটাভূয়) প্রাহ॥ ৭--১৩ ০০ 

মুন্মযী মৃত্তি নির্মাণ করিয়। পুষ্প, ধৃপ হোম এখং তর্পণদ্বারা 
তাহার পুজা করিষ্|ছলেন ॥ প্রথমে নিয়মিতাহাব, পরে 
নিরাহার এবং তন্মনাঃ ও জিতেন্দ্রিয় হুইয়! গুহা] স্বদেহ- 

শোণিতসিক্ত বলি দিয়াছিলেন ॥ উভয়ে এক গ্রচিত্তে তিন 

বত্সর এইরূপে আরাধনা করিলে, জগন্মাতা চণ্ডিকা পরিতুষ্টা 
এবং সাক্ষাৎ আবিভূতি! হইয়া কহিলেন ॥ ৭--১৩ 



উত্তমচরিে- ভ্রয়োদশমাহাতআযম্। ৩৬৩ 

দেব্যুবাচ ॥ ১৪ 

যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্ন। ১৫ 

মন্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥ * ১৬ 
মার্কগেয় উবাচ ॥ ১৭ 

ততো বত্রে হুপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্থাজন্মনি | ১৮. 
আত্র চৈব ৭ নিজং রাজ্যং হতশক্রবলং বলা ॥ 
সোহপি বেশ্যস্ততো জ্ঞানং বত্রে নিবিগ্রমানসঃ | ১৯ 
মমেত্যহফিতি গ্রাজ্ঞঃ লঙ্গ বিচ্যুতিকারকম্ ॥ ২০ 

দেবী উবাচ ॥ ১৪ ॥ হে ডপ, ত্বযা ষৎ প্রাথ্যতে, হে কুলনন্দন ( কুল- 
বর্ধন বৈগ্ঠ ; তত্ত জানাধিত্েন প্রশত্তত্বাৎ.) ত্বযা [ যত প্রার্থতে ] তৎ 
সর্ববং মন্ত্ঃ ( মৎসকাশা২) প্রাপাতাং (গৃহাতাম) [যুবয়োঃ তপস! ] 
পৃরিতুষ্টা। অহং তৎ ( প্রাথিতং ) [যুবাভ্যাং ] দামি | ১৫ ১৬ 

দেবী কহিলেন ॥১৪॥ হে রাজন্,তুমি এবং হে কুলদানন্ন- 
বর্দন বৈশ্তয, তুমি যাহা প্রার্থনা কর, আমা হইতে তাহা! গ্রহণ 
কর; আমি পরিতুষ্ট। হইয়া মে সকলই দিতেছি ॥১৫--.১৬ 

মার্কওেয়ঃ উবাচ ॥ ১৭॥ ততঃ নৃপঃ অন্জন্মনি ( ভাবিজন্মান্তরে ) 
অবিভ্রংশি (বিছাতিহীনং ) অন্তর চ(অস্মিন্ বর্তমানে জন্মনি চ) বলাৎ 

১ নিত ইতি) বাদি বই ইতি দি তো ইতি চ পাঠ 
+ 'অত্রাপিচ'-“অব্রৈবচ' ইতি ব। পাঠো। 



৩৬৪ দেবী-মাহাজ্য্যে 

দেব্যুবাচ ॥ ২১ 

স্বল্লৈরহোভিনৃপিতে স্বরাজ্যং প্রাপ্ন্যতে ভবান্ ॥ ২২*% 
(শ্বসামর্থাৎ ন্বকীয়সামর্থামাশ্রিত্য ইত্যর্থ; ) হতশক্রবলং (হতং শক্রণাং 
বলং যত্র তাদুশং) রাজ/ং বত্রে ॥ ততঃ নিব্বিধমানসঃ ( নিব্বিপ্ং বিরক্ত 
মানসং যন্ক সঃ) প্রাঃ (বিবেকী) সঃ বৈগ্ঠঃ অপি [ পুত্রপারাদৌ ] 
মম ইতি [ দেহেচ ] অহমিতি সঙ্গবিচাতিকারকং (মমায়ং পুজোহহং পিতা, 
মমেদং কলবরমহং ভর্তা, মমেদং ধনমহং স্বামী তশ্য, ইত্যাদে ব্যাসঞ্জিতঃ 
সঙ্গঃ তশ্ত বিচ্যুতিঃ বিলয়ঃ তন্তাঃ কারকং মোক্ষোপযোগি ইত্যর্থ) জ্ঞানং 
( আত্মপাক্ষাৎকারনাধনং ব্রন্মজ্ঞানং ) বত্রে (যধাচে ) ॥ ১৮-২৯ 

মাকণ্ডেয় কহিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর বাজা প্রার্থনা করি- 
লেন-জন্মীস্তরে আমার রাজ্য যেন চিরস্থায়ী হয় এবং ইহ- 
জন্মে আমি যেন দ্বীয় শক্তি প্রভাবে শক্র-বল শিহত করিয়া 
রাজালাভ করিতে পারি ॥ অনম্তর বিষয়ন্ুখ-বিরক্ত চিত্ত 
প্রজ্তাবান্ সেই বৈশ্বও পুঞ্রদারাদি বিষিয়ে “আমার_ এই 
দেহে “আমি অর্থাৎ এইটি আমার পুত্র, আমি ইছার 
পিতা ; এইটি আমার পত্রী, আমি ইহার স্বামী, এই আমার 
ধন, আমি ইহার অধিকারী এইরূপ অভিযানের বিনাশ- 
সাধক জ্ঞান (ত্রঙ্গজ্ান) 'প্রীর্থনা করিলেন ॥ ১৮--২০ 

দেবী উবাচ ।২১। হে টা স্বপ্পেঃ অহোভিঃ (দিনে ভান 
স্পেশ্ী? _ শাটা শত পশলা তি লাশ শক পাপ তে শ্ শশী শিস ক শি আসন শা শাশািপীী পি শপ আট জ। আত নাশিপিশাতি শা | পপ লাশ 

* “মং রাজাং প্রাপ্গ্যতে ভবান্ ইতি তু কাত্যায়নী-তন্ত্রসম্মত? পাঠঃ | 



উত্তমচরিত্রে-ত্রয়োদশমাহাত্মাম্। ৩৬৫ 

হত্বা রিপুনম্থুলিতং তব তত্র ভবিষ্যৃতি ॥ *% 

মৃতশ্চ ভুয়ঃ সংপ্রাপ্য জনম দেবাদ্ বিবন্থৃতঃ ॥ ২৩ 
সাঁবণিকো৷ নাম মন্ুর্ভবান্ ভূবি ভবিষ্যুতি ॥ ৭" 
বৈশ্য বর্ধ্য ত্বয়া যস্চ বরোইম্মত্তোইভিবাঞ্থিতঃ। ধ; ২৪ 

১ তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধে তব জ্ঞানং ভবিষ্যুতি ॥ ২৫ 

রিপুন্ হত। ্বরাজং প্রাপ্ত, তত্র (শ্বরাজ্য ) তব অস্থলিতং ( অবি- 

চলিতমিতি যাবৎ) [ প্রভুত্বং] ভবিশ্বাতি । মৃতশ্চ (পঞ্চত্বং গতৌইপি ) 
ভূর়ঃ ( পুনঃ) বিবস্বতু দেবাৎ (সুর্যাৎ) [ সবর্ণায়াঞ্চ তৎপত্বাৎ ] জন্ম 
সংপ্রাপ্য ভবান্ ভুঁবি সাবণিকঃ (নাবণিরেব ইতি সাবণিকঃ) নাম মনুঃ 
( মন্বস্তরাধিপঃ) ভবিষ্ততি । হে বৈগ্ বর্ধয (হে বৈশ্য হে বর্ধা শ্রেষ্ঠ ; যদব। 
বরণীয়ে! বধ্যঃ বৈশ্যযু বর্ষ শ্রেষ্ঠ) বয়া যশ্চ, বরং অ্ুস্ম 9 [ মৎ্সকাশাৎ। 
ব্ছবচনং সাক্সাতস-ছ্যোতকম্) অভিবাহিতঃ (প্রাথিভঃ) তং (বরং) 
এুচ্ছোমি (দদামি )-সংদিদ্ধ্যে ( মুক্ুয়ে ) তব জানাং ভবিষাতি ॥২২-২৫ 

দেবী কহিলেন ॥২১॥ ছে রাজন্, অল্লপদিনেই তুমি রিপু- 
গণকে বধ করিয়! স্বীয় রাজ্য লাভ করিবে ; তোমার রাজ্যে 

অবিচলিত | খতু ] হইবে ॥ এই দেহ-ত্যাগেও তুমি পুন 
চি শশী শশাশিশি ৮টি শা পি শি শীট ও ০ 

* “তব রাজ্য (ভনিনাতি ইতি_ তচ্চ রাজ্যং রি ইতি চ কেচিৎ | 
+ 'নাবণিকে| মনুর্নামণ ইতি ব। পাঠঃ 
$£ বৈশ্ঠর্যয তৃয়। মত্তে। বরে। যশ্চাভিবাঞ্চিত?' ইতি চ কচিৎ। 



৩৬৬ দেবী-মাহাজ্ো 

মার্কণডেয় উপাচ ॥ ২৬ 

ইতি দাত্বা তয়োদেবী যথাভিলধিতং বরম্। ২৭ 
বভৃবান্তঠিতা সচ্ঠো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্তা ॥ 
এবং দেব্যা বরং লব্ধ স্ুরথ ক্ষত্রিয়র্ষতঃ1-৮ 

রায় হুর্য্যদেব হইতে [তৎ্পত্রী সবর্ণার গর্ভে] জন্মগ্রহণ করিয়া 

ভূঁতলে সাবণি-নামক [ অষ্টম ] মন্ হইবে ॥ হে শৈশ্যাশ্রে, 
আমার নিকট তুমি যে বব প্রার্থনা করিলে, তাহা দিতেছি 

নির্বাণমোক্ষের জন্য তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে ॥২২--২৪ 
মার্ব্েয় উবাচ ॥ ১৬ ॥ [হে মহর্ধেভাগুরে ] দেবী তয়োঃ (হরথন্ত 

সমাধেশ্চ ) ইতি ( পূর্বোক্তপ্রক্লারেণ ) যথাভিলধিং ( অভিলাধানুরাপং ) 

বরং দত্ব। ভাভ্যাং (লরূবরাভাং ) ভক্রা। অস্থি তা (তমেব জগশাং আশ্্রী 
পালগিত্রী সংহর্জী জননীচেভি সংস্হা) [সতী] সঃ (তৎক্ষণমেব) অন্তহিন্ড 
ভূব (হিরোদধে )। ক্ষতিয়ধ্ডঃ (ক্ষত্রিযশ্রেঠঃ) হরথঃ দেবা! [সকাশাৎ ] 

এবম. ( উক্তপ্রকারেণ ) বরং লন্ধ1| ই রাজান্খমন্নঠ্য ততন্তপ্ুং তাত! ] 

হুষাাৎ [ সবণাধাং ] জন্ম সমালাগ ( লক্ষ1) লাবশিঃ (সাবণিনাম। ) মন্ত্র 

ভবিত। (ভবিখাতি)। [সাবণিভবিতা মন্্রিহাস্য পুন্ত্রাবুত্রিঃ আচারাৎ 

কাঁভাষশীতস্ত্রাচ্চ | আন্যো। মনুরিত্যানেন সাবণিরিত্যারভা সাবণির্ভবিত| 
মনুরিহ্যাস্তোহয়ং ধগ্চপতিকারুপো মহামালামন্ত্র ইতি হুচফতীতি 
কাত্যায়পীতস্ত্রে । তছুক্তং লক্ষ্মী তস্ত্রেশ সম্যক হাদি স্থিতা সেয়ং জন্মকর্ণা- 
বলিষ্কতিঃ। এতাং দ্বিজমুখাৎ জ্ঞাত্ব। অধীয়ানে! নরঃ সদা। বিধুয় 



উত্তম্রিত্রে-ওয়োদশমাহাজযম্ | ৩৬৭ 

.স্ূধ্যাজ্জন্ম সুমাসাগ্ঠ সাব নর্ভবিতা মনুঃ ॥ রী ॥ ২৯ 

ইতি মার্কতেয়-পুধাণে সাবণিকে মন্বপ্তকে দেবীমাহাজ্যে 
ন্থ-পৈশ্যয়োর্ধর প্রদাশো নাম ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | 

ও ত২৮%ৎ 

* নিখিলাং মায়াং সাক জ্ঞানং পমগ্জহে। সর্ব্মম্পদ আগ্গোতি ধুনোতি 
সকলাপদঃ। ইতি'সব্বেষ্টসিছি; | | ৪ ভন ॥ ২৭-১৯ 

মার্কগিয় কহিলেন ॥২৬॥ হে মহর্ষে, দেবী তাহদেন 
উভরকে এইরূপে অভিলাযান্ূগ বর প্রদান করিয়া, 
উভয়ঞ্তৃক তক্তভিপুর্্নক আরাবিতা হইয়া ৬২গণাৎ অন্তথিতা 
হইলেন। এইরূপে দেবীর নিকট হইন্ে ধর ল15 কথিয়া 
ক্ষপ্রিয়শে্ঠ স্থরথ হুধ্য হইতে [ তৎপত্থী সবর্ণাব গর্ভে ] 
জন্ম গ্রহণপূর্বক সাবধি-নামক [অষ্টম] মনত হইবেন। 
[“সাবণির্ভবিতা মন্কুঃ*-এই মন্্বটি কাত্যায়শীতন্ত্রের 
অভিপ্রায়ান্ুপারে ছুই বার পাঠ করিতে হয় ]॥,৭--২৯ 

মার্কপ্ডেয়-পুরা পান্তর্গত সাধণিমন্থুর অধিকার-সম্বন্ধীয় 
দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সুরথ ও বৈশ্ঠকে বর- 

গ্রদান নামক আয়োদশ অধ্যায় । 

2০ 



৩৬৮. দেবী-মাহাত্য্যে 

ও যদক্ষরং পরিভষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্তবেধ। 
ক্ষভ্মহপি তদ্দেবি কন্ত ন স্মলিতং বচঃ ॥ 
যদত্র পাঠে জগদস্বিকে ময়! 

বিসর্ণবিন্বর্গষ্টহীনমীরিতম্ । 
তদস্ত সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ 

সঙ্কললসিদ্িশ্চ সদৈব জায়তাম্ ॥ 

যন্মারা-বিন্দুবিন্দুদ্ধিতয়-পদ-পদ ঘন্দ-বর্ণাদি হীনং 
ভক্ত)1ভজ্ঞ্যানুপূর্ববং প্রগতক্কৃতিবশা দৃব্যক্তমব্যতমন্থ। 

মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে শুবেহস্মিং- 
স্তৎসব্বং সাঙলমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎ্প্রসাদাৎ গুসীদ ॥ 

গ্রসীদ ভগবত্যন্ব গ্রসীদ ভক্তবৎসলে। 
প্রসাদং কুক যে দেবি ছুর্ণে দেবি নমোইস্ত তে ॥ 

[| ততশ্চ হ্যাসাদিকম্ অনশ্যকরণীয় গ্রস্থাদে উক্তমেব প্রাক্) 
ত তম -. 

বিছ্যুব্দীমসমগ্রভাং মৃগপতিস্কন্স্থিতাং ভীষণাং 
কন্ঠাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাফেবিতাম্। 

হস্তৈশ্ক্রধরালিখেটবিশিখাং-্চাপং গুণং তর্জনীং 
বিভ্রাণামনলাঘ্মিকাং শশিধরাং ছুর্গাং তরিনেত্রাং ভজে ॥ 

ইতি ধ্যাত্থা দেবীসুক্তং পঠেৎ 



অথ দেবীসৃক্তমূ্ | 
গু অহং রুদ্রেভিরিতাটচ্চন্ত স্ুন্তপ্ত বাগাস্ত নী খাষিঃ। 

সচ্চিদানন্বা খ্বুক£ সন্বগতঃ পরম'ত্মা দেবতা (শ্রীআদিশজি- 
দের্বিতা বা) ত্রিষ্ট প চন্দ: দ্বিতীয়াজগতী । শ্রী গদদ্বাপ্রীত/৫থে 
সপ্তুশতী-পাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ। 

ও অহং রুদ্রেভিরিম্ৃভিশ্চরাম্যহ- 
মাদিত্যৈরত বিশ্বদেবৈঃ। 

অহং মিত্রীবরুণোভা বিভর্ম্যহ- 
মিন্দ্রাগ্ী অহ্মশ্থিনোভ। ॥ ১ 

'অহং সোমম্াহনসং বিভর্ম্যহং 
তৃষ্ঠারমূত পুষণং ভগম্। 

অহং (শৃত্তস্য ভুষ্রী অন্ত ণমহষেদু হিত। বাক্. নাম ব্রশবিদুষী) কুদ্রেভিঃ 
(কই্ৈঃ একা দশভিঃ ) তথা ] বন্থভিঃ ( অষ্টবন্রূপেখ, উভয় ইথভ্তাৰে 
তৃতীক্ক! তাদাক্য্েনেত্যর্থঃ ) চরামি। অহম্ আদিত্যৈঃ ( আদিত রূপেণ ) 
উত (পিচ) বিশ্বদেবৈঃ (বিখদেবরূপেণ ) [ চরামি ]। অং মিত্রা- 
বরুণ ( মিত্রাবরূণৌ ) উভ| (উভোৌ) [ অহমেব ব্রন্দীভূত! ] বিভন্মি 

( ধারপ্লামি ) [ অহমেব ] ইন্্রাগ্রী অপি [[বিভন্মি ]| উভ| (উভৌ) অশ্বিন! 
( অশ্বিণৌ ) অহমেব-বিভশ্মি। [ ময়ি হি সর্বামেব জগৎ শুক্তৌ৷ রজতমিব 
অধ্যস্তং সৎ প্রতিভাতি ; মাঘাচ পরিদৃশ্মমানজগদাকারেণ বিবর্তৃতে । তাদৃশ্ঠ। 
মায়ায় আধারত্বেন অসঙ্গস্তাপি বহ্গণ; সর্বাস্ত উৎপত্তিরিত্যর্থঃ | ॥ ১ 

অহমেব আহনমম্ (আাহস্তব্ম-_ অভিযৌতব্যং) সোমং (যাগবিশেষং ) 
বিভশ্মি (ধারয়ামি )। তষ্টারম্ উত ( অপিচ) পুষণং ভগঞ্চ অহেব 



৩৭০ দেবী-মাহাক্যো, 

অহং দধামি দ্রবিখং হবিষ্মতে 
স্থপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২ 

অহং রাষ্ত্রী সংগমনী বস্না- 

ফিকিতৃষী প্রথম বজ্জিয়ানাম্। 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা 

ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তরীম্ ॥৩ 
ময় সো অন্নমন্তি যো বিপন্ঠতি 

যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃগোত্যুক্তম্। 
[ বিভন্মি ]। তথ! হবিস্মতে (হবিযুক্তায়) "হবে! (শোস্তনং মঙ্জীয়ং 
হবি; দেবানাং প্রাপগ়িত্রে তর্পঘিপ্রে--অবতেভ্ত্পণার্থধাীৎ) মুন্ধতে 
(সোনাভিষবং কু্িতে ) যজমানায় (যাগং কুব্বতে) দ্রবিণং (যাগফলকপং 
ধনং ) অহমেব দধামি (ধারয়াসি ) [ এতচ্চ ব্রঙ্গণ? ফলদাতৃত্বম ]॥ ২ 

অহং রাধ্ী (জগতঃ ঈখরী)। তথ! বসুনাং ( ধনানাং ) দংগমশী 
(সাধনানাং সম্গময়িতরী প্রাপরিত্রী)। চিকিতুষা (শ্বায্মতয়া পরংব্রঞ্গ 
সাক্ষাৎকুতবতী )1 [ অতএব ] যজ্িয়ানাং ( যজ্ঞার্াণাং) প্রথম (মুগ) । 

তাং (এবং গুণবিশিষ্টাং) ম। (মাং) ভুরি স্থাত্রাং (বভ্ভাবেন অবতিষ্টমানাং) 
ভুরি আবেশরস্তাং ( তূরীণি তৃতঙ্গাতানি জীবভাবেন ন্াজ্ানং গ্রবেশয়ন্তীং) 
পুত্র! ( বহুষু দেশেবু) দেবা (যজমান(5) ব)ধধূং (বিদধাত ) & ৩ 

ষঃ অন্নম্ অত্তি সঃ ময়! [এব] [ ভোতৃশক্তিক্ঈপয়। অন্নম্ অন্তি ]। যশ্চ 
বিগগ্ততি (আলোকয়তি ), ধণ্চ প্রাণিতি (শ্বাসোচ্ছানাদিব্যাপারং 
করোতি ) ধণ্চ [ উত্তং ] শৃণোতি, ['মোঙপি ময়ৈব ]| [যে জনাঃ] ঈম্ 



দেবীস্থক্তম্। ৩৭১ 

:অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি 
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥8 

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং 
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ 

শংযংকাময়ে তং ভমুগ্রং কণোমি 
তং ব্রহ্মাণং তমৃযিং তং স্ুমেধাম্ ॥৫ 

অহং রুদ্রায় ধন্গরাতনোমি ব্রহ্মিষে শরবে হস্তবা উ। 

অহং জনায় সমদং.কুণোম্যহংগ্যাবাপুথিবী আবিবেশ ॥৬ 
( ইদমর্যেইবায়ম--টী্ুশীম অন্তর্ামিকপেণ স্থিত) মামু অমস্তবঃ 
(অজানন্ত ), তে উপক্ষিরস্থি ( উপক্ষীণাঃ _সংসারেণণ হীনা ভবন্তি )। 
হে শত (বিশ্রুত সখে) শ্রুধি (মধ। বঙ্ষামাণং শণু) [কিং তৎ শ্রোতবাম্?) 
শ্রথধিবং (শ্রদ্ধিঃ শ্রগ্ধা। তয়! যুক্তং শ্র্গাযত্বেন লঙ্যমিতার্থঃ)। ঈদৃশং 
ব্রঙ্গাম্মকং বসন্ত) তে (তুভাং ) বদামি (উপদিশামি )॥ ৪ 

. অহ্ং স্বয়মেব ইদং (ব্রঙ্গাত্রকৎ বস্তু) বদামি (উপদ্রিশামি) ” 
দেবেভিঃ ( দেবৈঃ উল্্রাদিভিঃ ) উত ( অপিচ ) মানুষেভিঃ ( মন্ুষোরপি ) 
জুইং (মেবিতম্) যং যংঞ্পুরুষং) কামযে (রক্ষিতুমিচ্ছীমি) তং তং [পুরুষমূ] 

 উগ্রং (সর্বেভ্যোহপাঁধকং) কৃণোমি (করোমি)॥ তস্[ এব] ব্রহ্গাণং 
(অষ্টারং) [করোমি] | তম! এব ] খধষিম্ (অতীন্তিয়ার্থদশিনং) [করোমি) 
তম্ [এব] স্বমেধাং (সথমেধনং) শাভনপ্রজ্ঞঞ্চ) [করোমি] ॥৫ 

[ পুর! জিপুরবিজয়সময়ে ] কদ্রায় (রুদ্রন্ত বঠার্থে চতুরা) অহং ধনুঃ 



৩৭২ দেবী-মাহাস্ম্যে 

অহং সবে পিতরমস্য মৃদ্ধন্ ূ 

মম যোনিরপ্ল-স্তঃসমুদ্রে । 
ততো বিতিষ্ঠে ভূবনানু্* বিশ্বো- 

তামৃন্দ্যাং বক্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭ 
আতনোমি ( অধিজাং করোমি )। ব্রক্গদ্থিষে (ক্রিয়াণীং যোগে যোহ্ভ- 
প্রেত ইতি সম্প্রদানত্বাৎ চতুর্থা--ব্রাহ্মণানাং থেষ্টারং) শরবে ( শরুং__ 
হিংসকং ত্রিপুরবাদিনম্ অন্গরং ) ছস্তবৈ ( হস্ং, হিংপিতুম্ ; তুমর্থে তবৈ 
প্রত্যক্ঃ ) উ, ( সম্বোধন-শচকবায়ম)। অহমেব জনায় ( স্তোতৃজনার্থং ) 
সমদং (সমানং ষ গ্যত্তি অস্মিন ইতিস ৭ৎ সংগ্রামঃ-_শক্রুভিঃ দহ সংগ্রামং) 
কৃণোমি (করোমি)। তথা গ্যাবাপৃথিবী ( গ্ভাবাপৃথিবে)া, দিবং চ 
পৃথিবীং চ) অহমেব আবিবেশ ( অন্তর্মামি তয়। প্রবিষ্ঠৰভী ) ॥৬ 

অহং পিতরং (দিবং; দ্যৌঃ পিতেতি শ্রুতি?) সবে (জনয়ামি ) 
অস্ত--(পরমাস্মনঃ) মৃদ্ধন (মুদ্ধনি- উপরি কারণতৃতে তশ্মিন হি বিয়গাদি 
কার্ধাজাশং সর্বব বর্ততে, তন্তবু পটইব)। সমুদ্রে ( সমুদ্রবস্তি অল্মাৎ 
ভূতঙ্ঞাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাক্মা, তন্মিন পরমাত্মনি বর্তমানাহ্) অঙ্গ, 
(ব্যাপনণীলাম্থ ধাবৃস্তিযু) অন্তঃ (মধ্য, যত ব্রক্গ চৈতগ্যং তৎ) মম যোনি; 
(কারণম্); তত; (তয্মাদ্ধেতোঃ) বিশ্বা (বিশ্বানি _সর্ববাণি ) তুবন| 
(ভূবনানি-_ভূতজাতানি ) অনু ( অনুপ্রবিশ্ঠ ) বিতিষ্ঠে (বিবিধং ব্যাপ্য 
তিষ্ঠামি) | উত ( অপিচ) আমুং দাং (বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিতং 
র্গলোকম্, উপলক্ষণমেতৎ--এতদুপলক্ষিতৎ কৃৎত্্ং বিকারজাতং ) বগ্মণ! 

পাপা পপ পাপা সপ শা শী প শনি ৩ 

* 'ভুবনানি' ইতি ক্কচিৎ। 



দেবীন্থক্তম্ ৩৭৩ 

এহমেব বাত ইব প্র বা,ম্যারভমানা তূবনানি বিশ্বা। 
পরো দিবা পরএনা পৃথি,-ব্যৈ তাবতী মহিনা'সম্বভৃব ॥৮ 

ইতি খগৃবেদীয়ং দেবীস্থতম্। 

(অ্রণতৃতেন মাধাত্বকেন মর্দীঠেন দেহেন ) উপস্পৃশামি [ ষদ্ব! সমুদ্রে 
অস্থরিক্ষে, অপ্ন, অন্ময়েতু দেবশরীরেধু মম কারণভৃতং ব্রহ্ম চৈতন্যাং বর্ততে, 

ততোহহং কারণাত্মিক! সতী সব্ধাণি তৃতানি ব্যাপ্রোমি ] 0, 

বিশ্বা (বিশ্বানিস্সর্্বাণি) ভুবনানি (ভূতজাতানি কাব্যাণি ) 
আরভমানা* (কারণরীপেণ উৎপাদয়ন্তী ) অহমেব ( পরেণ অনধিষ্টিত| 
স্ব়মেবাহং) প্রবামি (গবর্ডে ), বাতঃইব (ষথ| বাত; ম্বেচ্ছয়। এব 
গ্রবাতি তদ্বৎ; দিব পরঃ (দিব; আকাশস্য পরস্তাৎ) এন! পৃথিব্য! 
গর; (অস্যাঃ পৃথিব্যাং পরস্তাৎ) [গ্ভাবাপৃণ্িব্যোরুপা্দান্ম্ উপলক্ষণম্__ 
এতদুপলক্ষিতাৎ সর্বশ্মাৎ বিকারজাতাৎ পরন্তাদ্বর্তমানালঙ্গোদাসীন- 
কৃটগব্রহ্মচৈতন্রূপাহং ] মহিন (সহিম্না) এতাবতী সম্বতুব ( সর্বব- 
জগদাত্মন। অহং সম্তৃতান্সি )॥৮ 

* ছক” [ পৌরাণিকং হুক্তত্ব--*নমে| দেব্য মহাঁদেবৈ।” ইত্যারভ্য-_ 
"ভক্তি-বিনঅ-মুত্তিভিঃ" ইত্যপ্তং পঞ্চমমাহাক্তোো রষ্টবামূ। ] 

ততো যথাশকিস্অপ্ত।-_ গুহ্যাতিগুহ্থগোপ ত্রীত্বমিত্যাদিনা 
দেব্যা বামহস্তে জপং নিবেদ্য রহস্তত্তরয়ং পঠেৎ। 

কটি 



অথ রহস্যাওয়ম্ । 

প্রাধানিক-রহস্তম্ ' 

অন্ত শ্রীসগ্ুশতীরহগ্তত্রয়ন্ত ব্রন্ম-বিষু-কুদ্রা খায়; । 
মহাকালী-মহালক্ষী মহালরস্বত্যো দেবতাঃ। অনুষ্টপ ছন্দঃ| 
নবহূর্দা মহাল্ক্মীবীজম্। শ্রীং শত্তিঃ। অভীষ্টফল-সিদ্বয়ে 
সপ্তশতীপাঠান্তে জবে বিনিয়োগঃ। £ 

রাজোবাচ। 

ভগবন্নবতার! মে চণ্তিকায়াস্বয়োদিতাঃ। 

এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্ষন্ প্রধানং বক্তমর্সি ॥১ 
আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ ছ্িজ। 

বিধিন! ত্রতি সকলং যথাবগু প্রণতন্ত মে ॥২ 
থধষিকবাচ ॥১ 

ইদং রহস্যাং পরমমনাখ্যেয়ং প্রচক্ষ্যতে। 
ভক্তোইসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচ্যং নরাঁধিপ ॥৩ 

১২। এভেযামিতি নির্ধারণে য্ঠী। প্রকৃতিং মূলকার"ন্। “যদ্ভয়াদ্- 
বাতি বাতোইয়ং হুর ভীত্য। চ গচ্ছতি। ইন্্রাগরিমৃত্যমন্তদ্বৎ স| দেবী 
চিক! ম্ৃত। |” ইতি ভুবনেশ্বরাখাংহিত। ৷ অতো-ব্রন্ৈবাত্র চণ্ডিকাপদবাচ্যম্। 
বিধিন! ব্রহীতি-_মুখ্যরূপামুপাসনামিতিকর্তব্যতা্চ বদেত্ার্থ; । 



পৃধানিক-রহস্তমূ ৩৭৫ 

সর্ববস্তাগ্ভা মহালক্ষীন্রিগুণা পরমেশ্বর । 
লক্ষ্যালক্ষ্যন্ঘরূপ সা বাপ্য কৃতন্বং ব্যবস্থিতা ॥৪ 

মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী । 
নাগং লিঙঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মুদ্ধনি ॥৫ 

৪1 ব্রিগুণা-সার্িক্-রাজস-তামস মুক্তিত্রয়-সমষ্টিরেব সর্ববপ্রপঞ্চাদি- 
কারণম্। ইয়ং মহালগ্রী; কুটস্থা প্রথম-মধ/মোত্তম-চরিরত্রয়-দে বতাসমষ্টি- 
রূপা মকপদেধীমাহাক্স্যে দেবতেতি বোধ্যম। এম। শৈবী বৈঝ্বীচ। 
কেচিত্ত, মহালগ্বীরিড়ি ব্ষ্টিত্য়ান্যতম! হপিতু তুরীয়ায়াশ্গ্ডিকায়। এব 
নামাত্তরমূ। '“সদাশিবাধমারঠ। নাতির শিব।। মহালক্্রীরিতি 
খ্া।ত। সব্বদেবগুণান্বিত” ইতি শিবপুরাণম্। লগ্ম্রীতস্ত্রে বিষুশক্তিরপয়া 
লগা! শঙ্রং প্রতি কাল্যাদীনাং স্বাবতারভেদতোক্তেশ্চ । ভতচ্চ সার্ধাক্মোে 
পধ্যবস্ঠতি। , মায়া বিশিষ্ট শুদ্ধং ব্রগেদং প্রধানতত্বহম্। লক্ষ্য সপ্তণ। ; 
অলক্ষ্য। নিপুণ | যগ্ত গ্রহণং নোপলক্ষ্যতে। 

৫। লক্ষ্যাং নির্দিশতি। মাতুলিঙ্গং বীজপুরাখ্যং ফলং শ্লীফলমিতিযাবৎ। 
থেটং চণ্ম । বিভ্রতী করৈরিতিশেষঃ আযুধক্রমস্ত সহ।ড্রিখণ্ডে রেণুকামাহাজ্তো 
--দক্ষিণেহধকরে পাত্রমুদ্ধে কৌমোদকীং তথা । বাঁমেহথ খেটকং ধত্তে 

,শ্রীফলং তদধঃকরে । ফিন্রতী মণ্তকে লিঙ্গং পুজনীয়। বিভৃতয়ে।” আযুধার্থস্ত 
ভবনেশ্বরী-সংহিতায়ামুক্তঃ--“মাতুলিঙ্গং কর্মবৃন্দং ত্রিয়াশক্তাত্মিক। গদা। 
জ্ঞানশক্যাত্মকং বেটং তুরধ্যবৃত্তিস্ত পানকম্। লিঙ্গং পুকষ ইত্যুক্তে! যোনিস্ত 
গ্কৃতিঃ স্থৃত।। নাগঃ কাল; সমাখ্যাতঃ সবনধস্ত তয়োর্দয়োঃ। ত্রয়াণা- 
মপ্যধিষঠানং যতঃ স্তাৎ পরমেশ্বর । নবাররন্তরধাস্থমায়াবীজন্বরূপিণী" ॥ তথাচ 



৩৭৬ দেবী-মাহাত্্য 

তণ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তণ্তকাঞ্চনভূষণা।, 
শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥৬ 
শৃন্তং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী । 
বভার বূপমপরং তমসা কেবলেন হি ॥৭ 
স৷ ভিন্নাঞ্তনসঙ্কাশ! দংট্রাঞ্চতবরানন! | 
বিশাললোচনা নারী বু তন্ুুমধ্যমা ॥৮ 

মাতুলিঙ্গগ্রহণেন সর্ধবকর্মণামহমেব ফলদাত্রী; গদাধারশেন ক্রিয়াম্বরূপা- 
বিক্ষেপশক্তিরপি মধ্যন্তি; থেটধারণেন জ্ঞানশক্তিসদ্াবদর্শনেন আবরণা- 
ভাবো বোধিতঃ; পানপান্ছেণ নিরভ্তরমহং শ্বানন্ানুভবরনং পিবামি ; 
দ্বয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ মন্বন্ধাস্মকে। হি কালঃ; তথাচ তেষাং ধারণেন 
তেষাং প্রকৃতিথুরুষকালানামধিষ্ঠানম্বরূপিণী অহমস্মি। ইয়মের তস্ত্েষ 
ভুবনেশ্বরী | ভুবনেস্বরীমহালগ্গেন্যাঃ শুগ্ষারূপকত্বেহপি মায়াবীজরূপমস্ত্রেক- 
ত্বেংপি সুলরূপেণ পাশাক্কুপাভয়বরাযুধাত্বকেন মাতুলিঙঞ্গগদাখেট-পাঁনপাত্র- 
মুধাত্বকত্বেন ভেদাৎ। ধ্যানভেদেন ভেদ-ব্যবহারে। ন তু তত্বতঃ নাগাদি- 
্রয়ং মুর্ধনি বিভ্রতীঃ লিঙ্গং পুংচিহং রুদ্রস্ত যোনি: স্ত্রীচিহং বিষ্টোঠ 
বিষুমর্যোনিং কষ্টয়তিতি শ্রুতেঃ। পরিশেষান্নাগে! ব্রহ্মণশ্চিহম্ এতেনাস্তা 
্রঙ্মবিষুক দাত্মকত্ং স্ত্ীপুংসাত্মকত্ঞচ প্রদ্শিতম্। « 

৬। তণ্ুকাঞ্চনবর্ণাভা-_রক্তবর্ণ।। অলক্ষ্যাং নিদিশতি। প্রলয- 
কালে স্বতঃ সত্তাশূস্তং জগৎ ম্বেন তেজস| চিন্মাত্ররূপেণ ব্যাপ্তব্ী। 

৭ | মহালস্ত্রীরেব মহাফাল্যাত্বকত্বেনাপি পরিণতেত্যর্। অত্র 
তমসঃ প্রাধাস্যমাশ্রিত্য কেবলেনেত্যু্তিঃ | 
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ধড়গ-পাত্র-শিরঃ-খেটেরলল্থৃত-চতুভু্। | 

কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা অ্রজম্ ॥৯%, 
তাং প্রোবাচ মহালল্ষীস্তামসীং প্রমদোত্তমাম্। 

' দামি তব নামানি যানি কম্মাণি তানি তে ॥১৭ 

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষ] ৷ 
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীর৷ কালরাত্রিছ রিত্যয়! ॥১১ 
৮। তদ্রপমাহ_-স কালী মুলদেবীতঃ অভিন্ন ; উপরিগত-মলা" 

পগ্মমমধ্যভাগস্ত নীলত্বাৎ অগ্জনসঙ্কাশ! গাঢনীলবর্ণ| 
»-১০। উরি কবন্ধমালাং শিরাদি শিরোমালাঞ্চ বিভ্রাণা | 
১১। উত্তঞ্চ কালিকাপুরাণে_ গর্ভান্তজ্ানদম্পন্নং প্রেরিতং স্থৃতি- 

মার়তৈঃ1 উত্পন্ং জ্ঞাগরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরমূ* পুর্বাতিপর্বব- 
সংক্ষারসজ্বাতেন নিয়োঞজা চ। অহ্রাদৌ ততে। মোহমমধজ্ঞাননংশয়ম্। 
ক্রোধাপরোধলাভেষু ক্ষিপ্ত | ক্ষিু। পুনঃ পুনঃ। পশ্চাৎ কামেন 
সংযোজ্য [চন্তাযুক্তমহনিশম্। আমোদধুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তং করোতি 
যা। মহামায়েত সংগ্রোক্ত। তেন স| জগদীশ্বরী” ইতি । এবং দেবী" 
পুরাণে নামনির্ববচনাধায়ে অন্ত চ ইতর-নামনির্বচনানি দ্রষ্টব্যানি। 
্রহ্মাদীনাযপি মোহীত্বাৎ মহামায়া । তেষামেব কলনাৎ মহাকালী। 
মারণাচ্চ মহামারী । ক্ষুধা-সর্ববাবিগ্থাদিভক্ষণেচ্ছাৰতী। তৃষা 
সব্বাবিগ্ার্দিপানেচ্ছাবতী ১; পিদ্র/-যোগনিপ্র/ অমাধিস্তদ্রপা ; তৃষ্কা- 

৭৯৯ সপ শশী জাপা পপ শিস ৩ 

+ 'কবন্ধহারং শরস! বিআ্াাহিশিরঃশ্জমূয ইতি বা পাঠঃ... 



৩৭৮ বিযনািত 

ইমানি তব নামানি প্রতিপাগ্ঠানি কর্মভিঃ। 
এভিঃ কর্ম্াণি তে জ্ঞাত্বা যোইধীতে সোহশ্স,তে ন্ুখম্॥১২ 
তামিতুযুক্ত7 মহালক্ষমীঃ স্বরূপমপরং নুপ। 

সত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দপ্রভং দধো ॥১৩ 

অক্ষমালাক্ুশধরা বীণাপুস্তকধারিণী। 

সা বভুব বরা নারী নামান্যান্তৈ চ সা দদৌ ॥১৪ 
মহাবিষ্তা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরম্বতী ।* 

আর্ধ্যা ব্রাহ্মী কামধেন্ু বেদগর্ভা চ বীশ্বরী ॥১৫৭" 

অথোব|চ মহালন্রমহাকালী, সরস্বতীম্। 
যুবাং জনয়তাং দেব্যো মিথুনে স্বানুরূপতঃ ॥১৬ 
ভন্ত্কৃততকীচ্ছাবতী ; একবীগা-_প্রপঞ্চমধ্যে একৈব বীরা পরাত্রম- 
বিশিষ্ট । কালনাশকত্বাৎ কালরাত্রিঃ। যন্তাঃ ধ্বংদাভাব; সা ছুরত্যর | 
ইং সর্ববং তমোগণকার্ধ্যকারিতস্ত উপলক্ষণং তমোগুণবত্বাদেব কৃষ্তবর্ণত্রমূ। 

১৫। এতাশ্চতনঃ শজরং গররহিতাঃ শরতস্তাঃ ব্ষিয়বামনারহিতাঃ 
কেবলং হ্থানন্দানু্ভবেনৈব আননিতাঃ ইতি তুবনেঙ্বরী-মংহিত। 

১৬। মিথুনে পু্রঃ পুক্র(চেতি ভ্রাতৃভগিনীধুগলে। 

৮ “মহামায়া মহাবাণী..জ্ঘতীতি' কচিৎ পাঠ. 
1 “মহাধেনুঃ, ইতি --“বেদগর্ভ! বুরেম্বরী" ইতি চ চিৎ । 
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ইত্যুক্ত।1 তে মহালক্ষ্মীঃ সসঙ্ মিথুনং ন্বয়ম। 
হিরণ্যগর্ভে। রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ ॥৮১৭ 
ব্রহ্মন্ বিধে বিরঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্। 
সঃ পন্মে কমলে লক্ষমীত্যাহ্ মাতা স্্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥১৮ 
মহাকালী ভারতী চ.মিথুনে হজতঃ স্ম হ। 
এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥১৯ 

নীলকণ্ বুক্তবাং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্্। 
জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্্রিয়ম্ ॥ ২০ 
সরুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপন্দী চ ভ্রিলোচনঃ। 
ত্রয়ী বিদ্া। কামধেনুঃ সা স্ত্রীভাবা স্বরাক্ষরা ॥২১ 

১৭। মহালশ্ীন্তে দেবে) এবমুজ | প্রথমতঃ স্বরমেব মিথুনং সমর্জঞ । 
হিরণ্যগর্ভো৷ হিরণাবৎ নিশ্মলং জ্ঞানং হিরণ্যং, তদ্গর্ভে বয়োঃ একঃ পুরুষঃ 
অন্ঠু। স্ত্রী উভাবপি কমলাননৌ । ৃ 

২*। সিতাং- শেশাম্ঃ অতএব মহাকাল্যামন্তহিতং নত্বগুণো- 
হপ্যস্তীতি বোধ্যম্। 

২১। ত্রয়ী বিগা শান্রীয়া বা ইতোকৈকং ভিন্নমেব বা নামদ্য়মূ। 
দ্বিতীয়পক্ষে স্ত্রীভাব! বালভাবেত্যর্থঃ। অক্ষরা' নিত্য! ক্ষোটরূপ ব্যঞ্নরূপ 
ব৷ স্বর। যোড়শম্বররূপ|| স্ত্রীভাবেতি বা পাঠঃ । 



৩৮৯ দেবী-মাহাত্যো 

সরম্বতী স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণ পুরুষং নৃপ। 
জনয়ামাস,নামানি তয়োরপি বদামি তে॥ ২২ 

বিধুঃ কৃষ্ণে হাধীকেশে! বানুদেবো জনার্দিনঃ। 
উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্বরী সুভগা শিবা ॥& ২৩ 
এবং যুবতয়ঃ সগ্ঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে । 

চক্ষুম্মন্তো নু পশ্যন্তি নেতরেইতদ্বিদো জনাঃ ॥ ২৪ 

বর্ষণে প্রদদৌ পত্থীং মহালক্ষীন্প ত্রয়ীম্। 
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্ ॥ ২৫ 

২২-২৩। অত্রাপি অন্তহিহতমোগুণোহস্ত্যেব । 

২৪। পর্বং পুরুষাভাবেহপি ষয়মেব পুরুষরূপ! অপি তিশরঃ শক্তয়ে। 
জাত! ইত্যর্থঃ। পুরুবধং মহলঙ্ত্রীঃ ব্র্মত্বং মহাকালী রত্রত্বং মহালরম্বতী 
বিষুঃত্বং যথাক্রমং প্রপেছে ইভার্থঃ। আসাং হি যুবতীত্বে সত্যেব পুরুষত্বং 
নতু ব্যক্তিতেদেনোভয়ং বাগি অর্ধীনারীশ্বরবৎ অবচ্ছেেনাব্যাপ্যবৃত্তি কিন্ত 
শরাবস্থজলাতপন্ঠায়েশ উত্তয়মপি ব্যাপ্যবৃত্তীতি ভাবঃ। তদিদং রূপং 
চর্শচক্ষুষামপৃশ্যমিত্যাহ। চন্ুন্বন্ত ইতি।- জ্ঞানন্ৈব চক্ষু ণপৌঞ্চল্যেন 
মুখ্যচনুষ্টং নবার্ণগ্তেতি ভাব: ) অতদ্বিদ ইতিচ্ছেদঃ। 

২৫ ভ্ত্রসীং সরদ্বতীম্। 
ঞ সপ্ত পি সপ পাপা পপ আপ সি শা আপ্টাপ শা সপে শিলশীত নদ ৩৬ পাসপপপ্পীসী শীত | সপ শা পিপিপি শপ্পাপাসপাপাপাশাশপসপার আত পাশাপাশি পিসী 

ক “শুভ|” ইতি কচিৎ পাঠ। 
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স্বরয়া সহ সম্ভৃয়ু বিরঞ্চোইগুমজীজনৎ । 

বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদৃগৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান্ ॥ ২৬ 

“অগ্মধ্যে প্রধানাদি-কার্য্যজাতমভূন্নুপ। 
এমহাভূতাত্বকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৭ 

পুপোষ পাঁলয়ামাস তল্লক্ষ্যা সহ কেশবঃ। 

সংজহার জগ সব্র্বং সহ গৌর্ধ্যা মহেশ্বরঃ ॥ ২৮ 
২৬। * জবশিষ্টাং হৃষ্টিমাহ স্বরয়েতি--ইথং পরম্পর-বিবাহে জাতেহন- 

সতবং হৃষ্টিমাহ স্বরয়েতি। ' ইদং চ মিথুনত্রয়ং কারণদেহ-হৃশ্দেহ-সলদেহা- 
নামভিমানীতি তাপনীয়াদৌ ম্পষ্টম। তত্র পূর্বাকল্পে যে! বিরিধি স স্বরয়। 
শক্ত্যা যুক্ত সন্ প্রলর়কালে সর্বপ্রাণিকর্শবৃন্দং স্বাধিষ্ঠিতমেকত্রাগুরূপং 
কৃত্বা হুযুণ্থৌ সংস্থাপ্য স্বরং লীরত ইতোতদভিপ্রায়েপাহ শ্বরয়েত্যানেন 
অজীজনৎ পূর্বকল্পে ইত্যর্থঃ। তত্র স্বযুণ্তেরভিমানী গৌরীসহিতো রুদ্রঃ 
দোহন্সিন্ কল্পে প্রলয়-চরমকালে নামরূপ-বিবেচনবপ-ভেদেন ুষুপ্তো৷ লীনং 
তদণ্তং বিভেদেত্যমুমর্থমাহ-_বিভেদেতি। অওমধো কিমাসীৎ তদাহ-- 
নুযুণ্ডো কম্তাপি নানাভাবেন লীনাওমধ্যে প্রধানাদিস্থিতিরুক্তা বুক্তিব । 

২৭। তদ্রক্গাওপ্রধানাদি মূলপ্রকৃতিমহদহস্কারাদিত্রমেণ সাংখ্য- 
শান্ত্রোক্ত-তত্বমমূহম্। 

২৮। তদের মামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতং জগৎ লক্ষ্যা সহিতঃ কেশব: 
সৃপ্ল্পে দেহাঁভিমানী পুপোষ তদেব পলির়ামাসেহ্যর্থট | তদেব পুনঃ 
ংহারকালে গৌর্যা সহ মহেশ্বরঃ স্বহষ্টমেব জগৎ সংজহার 



৩৮২ দেবী-মাহাত্যে 

মহালক্মীর্মহারাজ সর্ববসত্বময়ীশ্বরী । 
নিরাকার! চ সাকার! সৈব নানাভিধানভূৎ। 
নামান্তরৈনিরূপ্যৈষা নায়া নান্েন কেনচিৎ ॥ ২৯ 

ইতি মার্কগেয় পুরাণের প্রাধানিকরহন্তং সমাগুম্ 

অথ বৈরুতিক-রহম্যম্ । 
খষিরুবাচ | 

ত্রি্ুণা তামসা দেবী সান্বিকী য! ত্রিধোদিতা ।* 
স৷ শব্র্বা চণ্ডিকা ছুর্গা ভদ্রা ভগবতীধ্যতে ॥ ১ 
যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণ! | 
মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাধুজাসনঃ ॥ ২ 

১৯। নিরাকার! নিওশাপি সৈব মহালশ্তী; সাকার! সগুণাপি সৈৰ 
নানাভিধানভৃৎ ইতি। সগুণবাচকৈঃ সত্যজ্ঞানচিন্মহামায়াদি শব্দরাপৈনদানা- 
স্তরৈরেষ। নি্ূপা। লক্ষণীয়! নতু স্বনায়! অগ্যেন বা কেনচিৎ প্রতাক্ষাদিন! 
প্রমাণেন বোধ্য।। “যতে। বাচে। নিবর্তৃন্তে অপ্রাপা মন্দা। সহ” ইতিশ্রতিঃ। 

১। ভ্রিগুণেতি । ত্রিগুণাপদেন রঞজো গুণবিশিষ্টায়! মুললক্ষ]| ভ্রিগ্ুণাত্জি- 
কায়! ভেদাভাবেন উভয়োরগি এ্রতণমূ। ত্রিবিধাপি সা বস্তুত একৈব। 
পিপিপি শপে পপীশিপাসসপাপিশাদ | শিপ শিস শি এ পচ পেশ পপি পল শী ৩০ শে পর পাপা 

* “তবয়োদিত1, ইতি পাঠ। 



বৈকৃতিক-রহন্তম্। ৩৮৩ 

দশবক্ত। দশভূজা দশপাদাপ্জনপ্রভা | 
বিশালয়া রাজমান! ত্রিংশল্লোচনমালয়া ॥ ৩. 
্করা্দশনদত্রী স| ভীমরূপাপি ভূমিপ। 
বূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা গ্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়া ॥ ৪ 
২খড়গ-বাণ-গদা-শুল-শঙ্খ চক্র শুপ্তিভূৎ । 
পরিঘং কান্ম,কং শীর্ষ নিশ্চ্যোতদ্রধিরং দধো ॥ ৫ 
এষা সা বৈঞ্চবী মায়া মহাকালী ছুরত্যয়া 
আরাধিতা বশীকৃর্য্যাৎ পুজাকর্তশ্চরাচরম্ ॥ ৬ 

সব্বদেব-শরীরেশ্যো যাবিভূতামিতপ্রভা। 
ত্রিগুণা সা মহাঁলন্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষমদ্দিনী ॥ ৭ 
শ্বেতানন। নীলভূজ। সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা । 
রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজভ্ঘোরুরুন্মদা ॥ ৮ 
স্চিত্রজবনা চিত্রমাল্যাস্বরবিভূষণা । 
চিত্রান্ুলেপন৷ কান্তি-রূপ-সৌভাগ্য-শালিনী ॥ ৯ 

৩। প্রতিবজ্ত,নেত্ত্রযাভিপ্রাকেণ ত্রিংশদিতি। 
৪। শক্রণাং ভীমরূপাপি ভক্তানাং রূপসৌভাগ্যদাত্রী অন্ত্যেবেতার্ঘ,। 
| দক্ষিণাধকরমারভ্য বামাধঃকরপয্যন্তং ক্রমেণাযুধান্াহ। 

খড়েোোতি।_শীষং খটাঙ্গম। ৮1 শ্বেতাদনেতি_আননম্য শিবাংশজম্য- 
ত্বাৎ। শ্বেতমিত্যাদিকং মধ্যমচরিত্রামুরোধেনোক্তম্। 



৩৮৪ দেবী-মাহাত্োে 

অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভূজা সতী, 
আযুধান্ত্র.বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাঁধঃকরক্রমাঁ ॥ ১০ 

অক্ষমালা চ কমলং বাণোইসিঃ কুলিশং গদা। 
চক্র ব্রিশূলং পরশুঃ শঙ্ঘো ঘণ্টা চ পাশকঃ ॥ ১১ 
শক্তিরদগুশ্চম্ম চাপং পানপান্রং কমগ্ডলুঃ। 
অলঙ্কৃতভুজামেভিরাযুধৈঃ কমলাসনাম্ ॥১২ 
সর্ববদেবময়ীমীশাং মহালক্ষীমিমাং নপ। 
পূজয়ে সব্বলোকানাং স দেবানাং প্রভূর্ভবেহ ॥১৩ 

গৌরীদেহাৎ.সমূদ্ভূতা যা সন্বৈকগুণাশ্রয়। | 
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রৌক্তা শুস্তাস্ুর-নিবহিণী ॥ ১৪ 

দধো চাষ্টভূজ। বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ । 

শঙ্ঘং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্ কার্ম,কং বন্ুধাধিপ ॥ ১৫ 
এয। সম্পুজিত৷ তক্ত্যা সর্ববজ্ঞন্বং প্রষচ্ছতি । 
নিশুভ্তমথিনী দেবী শুস্তাস্রনিবহিণী ॥ ১৬ 

১০) অত্র সহমশবোহনন্তবাচী। 



' বৈকুতিক-রহস্তম্। ৩৮৫ 

ইত্যু্তানি স্বরূপাণি মৃত্তিনাং তব পাধিব। 
উপাসনং জগন্মাতৃঃ পৃথগাসাং নিশাময় ॥ ১৭ 
মহালগ্ীর্যদা পৃজ্যা মহাকালী সরস্বতী । 
দক্ষিণোত্বরয়োঃ পুজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ম্ ॥ ১৮ 
বিরিঞ্চিঃ শ্বরয়া মধ্যে রুদ্র! গৌর্য্যাচ দক্ষিণে । 
বামে লক্ষ্য হষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্ ॥ ১৯ 

অষ্টাদশভজ] মধ্যে বাষে চাশ্যা দশানন।। 
দক্ষিণেইইজুজ! লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চয়েং ॥ ২৬ 

১৮। যদ। মহালক্্ীশ্চতুভূ'জা তপ্তকাঞ্চনেতি ধ্যানোক্ত। পূজা! তদ! 
তাং মধ্যে সংপৃজ্য তন্তা এব দক্ষিণোত্তরভাগয়োর্দন্বিণভাগে চতুরভূ্জাং 
মহাকালীমুত্তরে বামে মহাসরম্থতীং চতুর্ভুজাং পুজয়েৎ দেবতাত্রয়মপি 
চতুতূ জং পুজাম্। এতাসাং পৃষ্ঠভাগে মিথুনপ্রয়ং পুজয়েৎ। 

১৯। সহালঙ্ধ্যাঃ পৃ্ঠভাগে দক্ষিণে বিরিবির্দক্ষিণে মহাকাল্যাং 
পৃষ্ঠভাগে বামে । বিরিক্ষরবামে সরস্বত্যাঃ পৃষ্ঠভাগে ৷ মধান্থদেবীত্রয়ন্ 
পুরতে। বক্ষ্যমাণং দেবতা ত্রেয়ং পৃজয়েৎ। 

২০) মহালগ্াঃ সন্মখং মধ্যে অষ্টাদশডুজ। মহালিক্ম্ী; পূজা অস্ত 
বামভাগে চতুর জমহাকালী সন্দুখং দশানন। কালী পূজ্যা। অন্ত! এব 
অষ্টাদশভূজায়া দক্ষিণে অষ্টভূজাং স্রস্কতীং চতুর্ভূজসরন্বত্যা অগ্রে 
পুজয়েখ। ইং চতুর জমহালক্ষ্যাঃ পূজ্য। ইতার্ঘঃ | অত্র চতুরূর্জমহ 
কাল্যাশ্তুডূ জমহাসরন্বত্যাশ্চ হ্বাতস্তযেপ পুজা নাস্তি। 

৯৩ 



৩৮৬ দেবী-মাহাক্ঘে 

অষ্টাদশতুজা চৈষ। যদা পূজ্যা নরাধিপ ) 
দশা নন] চাষ্টভুজ। দক্ষিণোত্তরয়োস্তদ। ॥ ২১ 
কালমৃত্যু চ সংপৃজ্যো সর্ববারিষটগ্রশান্তয়ে। 
যদা চাষঈভুজ! পৃজ্য। শুস্তান্বরনিবহিণী ॥ ২২ 
নবাস্াঃ শক্তয়ঃ পৃজ্যান্তথা রুদ্রবিনায়কৌ । 
নমো দেব্য। ইতিস্তোব্লৈর্সহালক্ষ্মীং সমর্চয়েখ ॥ ২৩ 
অবতারব্রয়াঙ্চয়াং স্তোত্রমন্তাস্তদা শ্রয়াঃ | 
অষ্টাদশভুজ| চৈষা পৃজ্যা মহ্ষমদ্দিনী ॥ ২৪ 

মহালক্ষমীর্মহাকালী সৈব প্রৌস্ত। সরন্বতী। 
ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্বলোকমহেশ্বরী ॥ ২৫ 

২১। অষ্টাদশতূ। চৈযা ব1 দশানন। চ বাষ্টভুজ যদ পুজা তদা 
এতানাং দক্ষিণে ভাগে কালম্ উত্তরে মৃত পৃজয়েৎ ইতযুতরেণান্বয়; ॥ 

২৩। নরশক্ষন; কবচোক্তা শৈলগুত্রা্া:। তথ! দক্ষিণোত্তরযো 
রু্রবিনায়কৌ। চ স পুজেনী। নমে! দেবা! ইত্যেকেন ব। অধর্শীরন্থ- 
মন্ত্রে রৌদ্রায়ৈ ইত্যাদি স্তোত্রমন্ত্েঃ সর্বৈরপি ব1। 

২৪। মহাকালীং তং স্বাহ। তং শ্বধা' ইঞ্জি স্তোত্রমন্ত্রে; ; মহালক্মীং 
“দ্বেব্য। য়া ভতমিদম্” ইতি স্োত্রমন্ত্র: মহ! সরম্বতীং “দেবি এপ্রপন্ার্তিহরে 

প্রসীদ" ইতি স্তোতমন্ত্রর্চয়েৎ। 

২৫। ইদানীং চতীন্াবো পাঁসকানা মষ্টাদশডুঙ্গীয়। মধ্যচয়ি্রদেকভায়। 
মহালল্গ্যা এব পুঁজনং নিত্যং কামাঞ্চ । ইতরয়োঃপৃজনং কৃাকৃতন্। 



* মৃত্তিরহন্তম্। ৩৯১ 

পুষ্পপন্নবমূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্। 

কাম্যানস্তরসৈধু-ক্ং ক্ষুততৃত্যু জরাপহম্ ॥ ১৪ 

কার্ম্ুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তি বিভ্রুতী পরমেশ্বরী । 
শাকস্তরী শতাক্ষী সা টসব দ্ুর্গ। প্রকীন্ডিতা ॥ ১৫ 

বিশোকা দু্টদর্ঘনী শমনী ছুরিতাপদাম্। 
উমা গৌরী সতী চণ্ডী কালিকা সাপি পার্বতী ॥ ১৬ 

শাকস্তরীং সবনূ ধ্যায়ন জপন্ সম্পৃজযন্নূ। : 

অক্ষয্যমন্,তে শীগ্রমন্রপানাদি সর্ববশঃ ॥ ১৭ 
ভীমাঁপি নীলবর্ণ। স দংষ্টাদশন-ভাস্করা । 

বিশাললোচন! নারী বৃত্তপীন-ঘনস্তনী ॥ ১৮ 

চন্ত্রহাসঞ্চ ডমরুং শির: পাত্রঞ্চ বিভ্রতী। 
একবীর! কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তৃতা | ১৯ 

শিলীমুখে পূর্ণমিতি বা পাঠ; । শিলীমুখা বাঁণাঃ। ধনুব্বাণপদ্মশাকাল্ 
বিত্রতী চতুতূ জৈরিত্যর্ঘঃ। ভয়াপহমিতি কচিৎ। বিভর্তি পরমেশ্বরী 
ইতি চকেচিৎ। শতাঙ্গীমুন্তিদুগামুর্ত্যোরবতা রত্বভাবেন শাকন্তরী পুজা- 
বিধিমেবতত্রাদিশতি--সৈবেতি | শতান্বী হ্যাদিতি চ পাঠ । ১১-১৭ 

বৃত্তীনপয়োধর। ইতি চ পাঠ: । চন্দ্রহাসং খড়াম্।-_1*--১৯ 



৩৯২ দেবী-মাহার্য 

তেজোমগুলছুতর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ। 
চিত্রান্ুলেপনা দেবী চিত্রাভরণভূষিতা। 
চিত্তত্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে ॥ ২০ 

ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ। 
জগন্মাতুম্চ্ডিকায়াঃ কীর্ডিতাঃ কামধেনবঃ ॥ ২১ 

ই্দং রহস্য পরমং ন বাচ্যং যস্ কম্যচিৎ ॥ ২৯ 
আখ্যানং দিব্যমৃত্তিনামভীষ্ট-ফলদায়কম্। 
তম্মা সর্বপ্রযত্তেন দেবীং জপ-ন্রস্তরম্ ॥ ২৩ 

সপ্তজন্মাঞ্জি তৈর্ঘোৈত্রক্ষিহত্যাদিকৈরপি। 
পাঠমাত্রেণ মন্ত্রাণাং মুচ্যতে সর্ববকিদ্বিষৈঃ ॥ ২৪ 

দেব্য। ধ্যানং তবাখ্যাতং গুহাদৃতহাতরং মহৎ। 

তস্মাত সর্ববপ্রযত্ত্রেন সর্ববকামফলপ্রদম্ ॥ ২৫ 

ইতি মার্কতেয়-পুরাণে খিলাংশে মৃষ্তিরহ্যং সমাপম্ ॥ 

সপ্তমীঘুর্তিমাহ_-তেজ ইতি । চিত্রকাস্তির্নকবর্ণকাস্তিং ॥ চিত্র- 
ত্রমরপাণিঃ হস্তে অনেকবর্ণবিশিষ্টো ভ্রমরং য়! ধৃত; ! স চ অমরো 
জীবরপত্তেন চ সর্ব জীবান্তদধীনাঃ সম্তীতি বোধিতম্। তদুকং 
ভুবনেশ্বরী-সংহিতায়াম্-ন্বিরেফা. জীবরূপাঃ হ্থার্যয়া হস্তে ধৃতা; সদা । 
জীবাধীশ! ততঃ প্রোক্তা ভ্রামরী লোকনুন্দরী | ২* 



অধ মুত্তিরহস্যম্। 
খধিরুধাচ 

নন্দ৷ ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজ]। 
সা স্ত্রভা পৃজিতা ধ্যাতা বশীকুর্ধ্যাজ্জগন্ভয়ম্ ॥ ১ 

কনকোত্বমকান্তিঃ স সুকান্তিকনকান্বরা। 
দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভ্ষণ। ॥ ২ 
কমলাস্কুশপাশাক্ৈরলস্কৃত-চত্ুরূজা। 
ইন্দিরা কমল! লক্ষ্মী; সা শ্রীরুক্সামুজাসনা ॥ ৩ 

যা' বুক্তদত্তিক। নাম দেবা প্রোক্তা ময়ানঘ | 
তশ্যা স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু সর্ধবভয়াপহম্ ॥ ৪ 

রক্তাম্বরা রক্তবর্ণ। রক্তসর্ববাঙগভূষণা | 
রক্তাযুধা রক্তনেত্র! রক্তকেশাতিভীষণ। ॥ ৫ 

রক্ততীক্ষনথা রক্তরসন1 * রক্তদন্তিকা। 
পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনম্ ॥ ৬ 

অথ নন্দজাদি-মৃত্তিসপ্তকন্টোপান্তিং সংক্ষিপ্যাহ'" নন্দেত্যাদি । 
বিদ্ব্যবাসিনীয়ম--কনঙ্ষে হিরণো উত্তম! কান্তিরিচ্ছ! যস্টাঃ সা। অজ: 
শঙঃ চত্রং শঙখবরাভয়ানি দধতীতি শারদায়ামুক্তম্। 

পতিং নারীবেতি দৃষ্টাণ াইমুরাগমাত্রাংশে জ্ঞেয় ।৬ 

৮ আপনা জনিত বাপাঠ 



৩৯০ দেবী-মাহাস্্যে* 

বহুধেব বিশাল সা সুমেরুযুগল্তনী। 

দীর্ঘে লম্বাবতিস্থুলৌ তাবতীব মনোহরৌ ॥ ৭ 

কর্কশাবতিকান্তৌ তো সর্ববানন্মপয়োনিধী। 

ভক্তান্ সংপায়য়েদেবী সর্ববকামদুঘো স্তনো ॥ ৮ 

খড়গং পাত্রঞ্চ মুনলং লাঙ্গলঞ্চ বিভত্তি সা । 

আখ্যাতা রক্তচামুণ্ড৷ দেবী যোগেশ্বরীতি চ॥ ৯ 

অনয়া ব্যাগুমখিলং জগৎ স্থাবরজঙমম্। | 

ইমাৎ যঃ পৃজয়েদৃভক্তাণ স ব্যাপ্লেততি চরাচরম্॥ ১৭ 

অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্তা-বপুওস্তবস্। 

তং সা পরিচরেদ্েবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্থনী | ১৯ 

শাকন্তরী! নীলবর্ণা নীলোতপলবিলোচনা । 

গম্তীরনাভি স্ত্রিবলী-বিভূষিত-তনৃদরী ॥,১২ 

স্ুকর্কশ-সমোত্তজ-বৃত্তপীনঘনস্তনী। 

মুষ্টি শিপীমুখাপূর্ণং কমল কমলালয়া ॥ ১৩ 

পাত্রং মধূপাণপাজম। ৭--১১ 



বৈকৃতিক-রহস্যম্। ৩৮৭ 

মহিষান্তকরী» যেন পুজিতা স জগতপ্রভঃ | 
পৃজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবংসলাম্ ॥ ২৬ 
অর্থাদিভিরলঙ্কাবৈগর্ধপু্পৈস্তথাক্ষ তৈ৪। 
ধৃপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেছৈর্নানাভক্ষ্যসমন্থিতৈঃ ॥ ৯৭ 
রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন স্থরয়া নৃপ। 
প্রণামাচমনীয়েল চন্দনেন স্থগন্ধিনা ॥ ২৮ 
সকপূরৈশ্চ তাছ্ুলৈর্ভক্তিভাবসমন্তিতৈঃ | 
বামভাগেছগ্রতো দেব্যাশ্ছিননশীর্ষং মহান্ুরম্ ॥ ২৯ 
গুজয়েন্মহিষং যেন.পপ্রাপ্রৎ সাযুজ্যমীশয়া। 
দক্ষিণে পুরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্মমীশ্বরম্ ॥ ৩ 
বাহনং পৃজয়েছ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্ 1, 
ততঃ কতাঞুলিতৃ্বা স্তবীত চরিতৈরিমৈঃ ॥ ৩১ 
'একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ। 
চরিভার্দস্ত ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্র,য়াং ॥ ৩২ 

মহালক্গ্া। এব সমষ্টিত্বেন তৎপুজয়েৰ তয়োরপি পৃজিতপ্রাযত্বাৎ ইতি 
ধ্যনলায় আহ অষ্টারশেত্যাদিন।। 

৩*। প্রাপ্তং সাষুজ্যমীশয়েতাযনেন 'বৈরিধপি দেব্যা বাৎসল্যং দশিতম্। 

৩১। অনেন চ সিংহ্স্ত বাসনাত্মক্করূপমুক্তম্। ধশ্মবাহনত্বকখনেন 
অনেকজন্মসংসিন্ধা এব পুরুষ। এতাং প্রা বস্তি নান্ে ইত্যক্তম্। 



৩৮৮ দেবী-মাহাক্ঘে 

(স্তোজমন্ত্রৈ: স্তবীতেমাং যদি বা জগদস্থিকাম্। 

প্রদক্ষিণ। নমস্কারান্ কত্বা মৃদ্ধি। কৃতাঞ্রলিঃ ॥ ৩৩ 
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীৎ মুহ্ম্বহুরতন্িতঃ। 
প্রতিশ্নোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসপিষা 4 ৩৪ 
জুহুয়াৎ স্তোত্রমস্তৈর্বা চগ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ। 

নমো৷ নমঃ পদৈর্দেবীং পৃজয়েৎ স্থসমাহিতঃ ॥ ৩৫ 

প্রযতঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ, প্রাণানারোপ্য চাত্বনি। 
স্থচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং ভন্ময়ো ভবে ॥ ৩৬ 

এবং যঃ পূজয়েদৃভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। 
ভুত্তা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্ন,য়াৎ ॥ ৩৭ 

যো ন পুজয়তে পিত্যং চণ্গিকাং ভক্তবংসলাম্। 
ভশ্দীকৃত্যাস্ত পুণ্যানি নির্দাহেৎ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩৮ 

তস্মাৎ পৃজয় ভূপাল সর্ববলোক-মহেশ্বরীম্। 
যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং স্খমাপ্প্যসি ॥ ৩৯ 

ইতিমার্কঙেয় পুরাণে বৈকৃতিকরহস্তং সমাগুম্। 
কও দর 



কাত্যায়নীতস্ত্রসম্মত | ৩৯৭ 

অন্ধশ্লোকাত্যুকা মন্ব ইতি-_অদ্ধাশ্লোকরূপো। মন্ত্র; । তদ্যথ1-- 
উপবিষ্টো৷ কণা: কাশ্চিচব্রতূর্বেগপাধিবৌ শাহ ॥*৩৮॥ রাজেতি-- 
রজোবাচ ম্বাহেতি_মন্তঃ 1৩৯। অধ্ধীধো কমন্নক; উতি- অর্দীশ্লো করুপো 
মর; । তদ্যণ1--ভগবংস্বানহং প্র মিগ্ছামোকং বন্ধ তত স্বাহা। ৪*॥ 
মন্ত্রাশ্তত্বাপিংশদেবমিতি -এবং প্রকারে চত্বারিশৎ মন্্বাঃ স্থাঃ॥ শ্লোকমন্ত্- 
চতুষ্টমমিতি-_ গ্লেরকরপা যে মন্্বীন্টেযাণ চতুইঈটঘম্; শ্লোকরপাঃ প্রত্যেকং 
চত্বারো মন্ত্রী ইত্যর্থ;,। তদ্যথ1--দুঃথাযেতি 1৪১] জানতোইপীতি ॥৪২। 

স্বজনেন চ সন্থাক্ত ইতি ॥৪৩।॥ দৃষ্টদোষেহগাতি ॥ ১৪1 

পুনরদ্ধীমুষিশ্চার্দং শ্লেকমন্ত্রঃ পুনর্দশ | 

পুনরদ্ধং পুনাবাজা! একোনা যষ্টিরচযতে ॥ ৮ 

পুনরদ্ধমিতি--পুন: অদ্ধীশ্লোকাত্মবকো মন; । তথাভি--মমান্ত চ 
ভবত্যেষ। বিবেকান্ধন্ত মুঢত। শাহ] ॥ ৪৫) খষিশ্চেতি চ পুন: খষিরুবাচ 
স্বাহেত্যয়মেকো। মন ;9৬ অদ্ধমিতি--অদ্ধশ্লোকাআ্সকো। মন্ব; | তথাহি 

আঞানমন্তি সমন্তম্ত জজ্ঞোবিষয়গেচরে স্থাহী। ॥ৎ৭1 শ্লোকমন্ত্াঃ, 
পুনর্দশেতি- পুনঃ শ্লোকরূপা মন্বা দশসংখাকাঃ। তথাহি-বিষয়শ্চ 

, মহাভাগেতি ॥৪৮॥ কেচিদ্দিব! তথ। রাত্রে ইতি ॥ ৪৯॥ মতো ইতি ॥৫০1 
মনুগ্যাণাঞ্চ যত্তেধামিতি 1৫১ ॥ কণমোক্ষাদূতানিতি॥ লোভা্দিতি 
(৫৩ মহামায়াপ্রক্তাবেণেতি ॥ ৫৪ ॥ মহাঁমীয়। হরেরিতি ॥ ৫৫॥ বলাদা- 
কৃষ্যেতি 1৫৬ দৈষ! প্রসন্নেতি ॥ ৫৭ || পুনরর্ধামিতি- পুনঃ অধিশ্নোকরূপে! 
মন্্ঃ। তথাহি- সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্থরেশ্বরী স্বাহ111৫৮) পুন। 
রাজেতি-_ পুনঃ রাজোবাচ শ্বাহেতি *মন্ত্ঃ |14৯1। একোন। যষিরচ/ত 
ইতি--ইথম্ একেন উন! যষ্টিরচতে ॥ 



৬৯৮ মন্থুবিভাগকাৰিকা। 

.পুনরদ্ং পুনঃ প্লোকঃ পুনরর্ধাং পুনখখষিঃ | 
পুনরর্ং পুনঃ শ্লোক।ঃ যধস্ত্রঃ পুনরর্ধীকম্ ॥ ৯ 
নি্রাং ভগবৃতীং বিষ্োরহুলাং তেজসঃ প্রভুঃ | 
ইত্যেব পাঠে মন্ত্রণামেকসপ্তুতিরুচযতে ॥ ১০ 

পুনবদ্ধ'মতি-_পুনবন্ধপ্লে। কাতকে। মন্ব:। তথাহি-ভগবন্ ক হি 
স| দেবী মহামায়েতি বাং ভবন স্বাহী || ৬* | পুনঃ গ্লোক ইতি--পুনঃ 

গ্লোকায্মকে। মন্্। যথাহি -ব্রবাতীতি 11৬১।। পুনরর্ধমিতি-_-পুনরদ্ধমো- 
কাত্বকো মন্ব;। তথাহি--তৎ সর্ন" শ্রোতুমিচ্ছামি তবতে। ত্রদ্মবিদাংবর 
স্বাহা |॥৬১॥ পুন যিবিতি পুনঃ-_ধষিরুবাচ স্বাহ 1৬৩। পুনরর্ধামিতি-_ 
পুনঃ অন্ধ; শ্লোকার্দমূ। তথাহি-নিতোব সা জগ্নততিত্তয়। সর্ধ্বমিদং 
ততং বাহ |1৬৪।। পুন? শ্লোকা:ঃযগন্বা ইতি শ্লোকরূপাঃ ষট্সংখ্যকা মন্ত্রাঃ। 
যথা_-তথাপীতি ৬) উৎপন্নেতি 11৬৩) আন্থিরধোতি 1৬৭ বিষ্ুকর্ণেতি 
৬৮) দৃষ্টোতি 1৬৯) বিবোধনার্দায়েতি 0৭৯] পুনরদ্ধীকমিতি-_ 
পুনরর্দক্লোকায্মকো মন্ত্র; । য্থানিজ্জাং ভগবতীং বিষোরতুলাং 
তেজস: প্রভু; স্বাহ1 1৭১1! হত্যেব পাঠো মন্ত্রণামেকসপ্ততিরচাতে । 

বঙ্গার্ধশ্লোকমন্ত্রোহথ শ্লোকমন্তান্ত্রয়োদশ। 
পুনবদাত্মকমুধিশ্চার্ঘং শ্লোকান্ত পঞ্চ বৈ ১১ 
পুনবর্ধন্ত মন্ত্রীণাং সপঞ্চনবতিঃ স্বৃতা। 
ভগবানর্দমন্ত্রে দ্বে খষিঃ শ্লোকার্ধকং পুনঃ ॥ ১২ 

বরঙ্গেতি- ত্রদ্গোবাঁচ খাহেত্যেকো মন্্ঃ ৭২ ঘর্ধাপ্রোকমন্ব ইতি 
- অদ্ধন্নোকাত্মকো। মন্ত্ঃ। তথাহি-ত্বং হ্বাহ। তং মধ তং হি বষট-- 



কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত-মন্ত্রবিভাগকারিকা। ৩৯৫ 

মাবর্ণাগান্ততত পরং শ্রোকমন্্া; সপ্তদশ ইতি--তত: পরং মার্কতেয় 
উবাচেতি মন্ত্রাৎ পরং সাবশিরিতায়ং গ্লোক আনো যেধাং তে সাবর্ণাপ্াঃ 
ধাবণিঃ শূর্ধ্যতনয় ইতি প্রথমশ্লোক?- মন্বস্থ দ্বিতীয়ো জাত উতার্থ;। 
শ্লোকরপমন্ত্াঃ বগ্তদশ তৎসংখাক| বন্ঠন্তে ইতি শেন; | 'তথাহি সাবণি- 
রিতি |২1 মহামাযেতি 1৩1 এবং বমেণ শোক ইব কম্মাৎ তং ছুম্দনা 

ঈইব লক্ষাসে শ্বাহ। ইতি ॥ ১৮ ॥ অদ্ব-ক্সে।কাত্মক স্ুত;, উনবিংশতিরেবং 
রিতি--তত; অঙ্টাদশমন্ত্রানস্তরমন্শ্রোকরূপে। মন্্ঃ ক্লোকপা্দ্বয়াত্মক 

ইতার্থ;। এবং প্রকারেণ একোন-বিংশতিমন্তা জাতা;। তথাহি-_ 
প্রতাবাচ স তং বৈশ্বা; প্রশ্রযাবনতো নুপং স্বাহা॥ ১৯1 বৈশ্যোকি- 

বিংশতিস্তথেতি-_তগ! তেনৈব গণনা প্রকারেণ বৈষ্ঠোকিবেচ্ঠ উবাচেতি 
কথনং, বিংশতিধিংগতিসংখাকো | মন; । বৈশ্য উবাচ স্বাহ111 ২০ | 

পুনরর্দীং পুনঃ শ্লোকক্রয়মর্দং পুনর্ভবেও। 

পঞ্চবিংশতিরেবং স্যাদ্রীজা বড় বিংশতিন্ততঃ ॥ ৪ 

পুনরদ্ধমিতি পুন অর্ধম--অদ্ধাত্মকে। মন্ঃ | তদ্যথা--সমাধিনাম 
বৈশ্যোহহ্মুৎপন্নো। ধনিনাং কুলে স্বাহ। 1২১ পুনঃ শ্লোকত্রয়মিতি শ্লোক- 
তরগ্নাত্মকাঃ প্রতোকং ভ্রয়ে। মন্ধাঃ । তথাহি-_পুত্রদারৈনিরস্তশ্েতি ॥২২। 
বনজ্যাগত ইতি ॥২৩ প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চেতি ॥ ২৪ ! অর্ধং পুনর্তবেৎ__ 
পুনরপি অর্ধম্ অদ্ধাক্লোকাজ্কে। মন্ধো ভবেৎ। পঞ্চবিংশতিরেবং শ্যাৎ-" 
এবং প্রকারেণ পঞ্চবিংশতিসংখ্য। স্তাৎ। তথাহি--কথং তে কিংনু 
সদ্বৃত্ব। ছুর্বৃত্তাঃ কিংনু মে নুতাঃ ম্বাহা ॥২৫। রাজ] ফড়বিংশতিস্তত 
ইতি--ততঃ পঞ্চবিংশতি-শ্লোকানপ্তরং রাজা-_রাজোবাচোত্তি ষড়- 
বিংশতিঃ যড়ধিকা বিংশতি; । তথাহি--রাজোবাচ স্বাহা ॥ ২৬1 



৬৯৬ কাত্যায়নীতস্ত্সম্মত 

অর্ধশ্লোকাত্মকং মন্ত্রধয়ং বৈশ্যঃ পুনর্ভবেৎ। * 
একোনত্রিংশদেবং তু মন্ত্রপংখ্য। প্রকীন্তিতা ॥ ৫ 

অর্দাশ্লোকাত্মবকং মন্দ্বয়মিতি-_শ্লোকন্ত ধৈনিরন্ত ইত্যাদেঃ পুর্ধার্থ!- 
পরার্ধদ্ব়ং দ্বৌ মস্কো ভবতঃ। তথাহি-_যৈনিরন্তো ভবীলক্বৈ পুত্র- 
দারাদিভিরনৈ; স্বাহ! ২৭॥ তেখু কিং ভব; শ্েহমনুবপনাতি মানসং 
স্বাহ1॥১৮। বৈগ্/; পুনর্তবেদিতি পুনঃ বৈচ্ঠ উবাচ শ্বাহা। ইতোকে? 
মস্কো ভবেৎ ॥ ২৯1 তু পুনঃ এবং গণনপ্রকারেণ একোনত্রিংশৎ মন্ধলংখা! 
প্রকীন্তিতা। 

পুনরর্ধং পুনঃ গ্লোকত্য়মর্ধং পুনর্ভবেং। 
মার্কগেয় পুনশ্চার্দশ্্লোকঃ শ্লোকাত্বকঃ পুনঃ ॥ ৬ 

পুনরদ্ধমিতি-_পুনবুদ্ধশ্লোকাত্মকো মন্ত্র ভবেৎ। তদ্যগা-এব- 
মেতদ্ যখ] গ্রাহ ভবানম্মদ্গতং বচঃ শ্বাহী। ॥ ৩০1 পুনঃ প্লোকত্রয়মিতি-- 
পুনঃ শ্লোকওয়াজ্মকাঃ প্রতোকং মন্ত্রা”। তথাহি কিং করোমীতি 1 ৩১ ॥ 
পতিম্বজনেতি ॥ ৩২ ॥ যৎ গ্রেমপ্পবণমিতি ॥ ৩৩1 অর্দাং পুনর্ভবেদিতি--' 
অর্ধমর্দাঙ্্ো কাজকে মন্থর ভবেৎ। তথাহি-করোমি কিং যন্ন মনন্তেঘ- 
শীতিধু নিষুরং হ্বাহ1 ।৩৩। মা্কণ্ডেয় ইতি-__তথাহি-_মার্কগেয় উবাচ স্বাহ! 
ইত্তোেকে। মন্বঃ ॥ ৩৫॥ পুনশ্চার্ক্লোক ইতি__তথাহি--ততস্তৌ সহিতৌ 
বিগ্র তং মুনিং সমুপন্থিতৌ স্বাহা॥৩৬| শ্লোকাত্মকঃ পুনরিতি-_পুনঃ 
শ্লোকাত্মকঃ শ্লোকরূপো মন্ত্রো ভবেৎ। তদ্যথ1__সমাধির্নামেতি 1৩৭1 

অর্ধশ্লোকাত্মকে। মন্ত্র রাজার্দশ্লোকমন্ত্রকঃ | 
মনত্াশ্চত্বারিংশদেবং শ্লোকমন্্রতুয়ম্ ॥ ? 



মুণ্তিরহস্যম্ ৩৯৩ 

প্রার্থনামন্ত্রাঃ | 

, অপরাধসহআণি ক্রিয়ন্তেহহনিশং ময়া। 
দাসোহয়মিতি মাং মত্ব। ক্ষমন্থ পরমেশ্বরি £ ১ 

আবাহুনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জনম্। 

পৃজাঞ্চেব ন জানামি ক্ষম্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ২ 

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং অরেশ্বরি। 

যং পৃজিতং মৃয়। দেবি পরিপূর্ণং তদস্ত মে ॥ ৩ 

অপরাধশতং কত্বা জগদম্ঘেতি চোচ্চরনৃ। 

যাংগতিং সমবাপ্পোতি ন তাং ব্রক্ষাদরঃ স্থরাঃ ॥ ৪ 

সাপরাধোহস্মি শরণং প্রাপ্তত্বাং জগদন্থিকে। 

ইদনীমসুকম্প্যোহহৎ যথেচ্ছসি তথ| কুরু ॥ ৫ 

অজ্ঞানদ্বিস্বেপ্রান্ত্যা যন্র্যনমধিকং কৃতম্। 
তও সর্বৎ ক্ষম্যতাং দেবি প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৬ 

কামেশ্বরি জগন্মাতঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহছে | 

গৃাণাচ্চামিযাং প্রীত্য। গুপীদ পরমেশ্বরি ॥ ৭ 



অথ কাত্যায়নীতনত্রসম্মত-দেবীমাহাত্য- 

মন্ত্রবিভাগ-কারিকা। 

অষ্টসপ্তত্যত্বরাণাং শ্লোকানাং শতপঞ্চকম্। 

প্রোক্তং সপ্তশতীস্তোত্রে তংসপ্তশতিসংখ্যয়। ॥ ১ 

বিভজ্য জুহুয়ান্মান্ত্রিতি কাত্যায়নীমতম্। 
মার্কগডেয়ে উবাচৈকঃ সাব্যাগ্ভাস্ততঃ পরম্ ॥ ২ 

শ্লোকমন্ত্রাঃ সগুদশ অর্দাশ্লোকাত্মবস্ততঃ | 

উনবিংশতিরেবং থযর্বৈশ্টোক্তিবিংশতিস্তথা ॥ ৩ 

কাতায়নাতন্ত্স্ত মতমিত্যর্থট । 'তিৎসপ্তশতিসংখায়া' ইত্যন্র হশ্বে- 
কারপাঠশ্চন্তয: । 'লাঁকপ্রমাদাদূবা কল্পনীয়ঃ | বয়ন্ত সপ্তগুগিত। 
শতনখ্যাহনয়েতার্থ ইতি বুম; । সগুশতানাং সমাহার: সপ্তশতী ইতি 
নসম্ভবতি। শ্লোকগণনয়া অষ্টসপ্তত্যুরশতপঞ্চকমেব শ্যাৎ। কবচার্গল- 
কীলকাদি বিশিষ্টন্ত সপ্তশরীমন্ত্রন্ত সপ্তশতাহুতয়ো ভবস্তীত্যপি কেচিৎ, 
তন্ন। তেনাপি ন্যুনাধিকনংখ্যাসন্তবাৎ দৌধশ্রবণাচ্চ। উত্ত্+__“যো। মুর্খ; 
কবচং হুত্ব। ছুর্গাহোমং সমাচরেৎ। শ্বদেহপতনং তস্ত নরকঞ্চ প্রপদ্যতে | 
অন্ধকণ্চ বহাদৈতো দুর্গাহোমপরারণ? | কবচাহুতিধাভাবেণ মহেশেন 
নিপাতিত:” ইতি । অতঃ সপ্তশতীমন্্হোমঃ কথং কর্তবা ইত্যাহ-- 

মাকতেয় উবাচৈ কঃ--মাকণেয় উবাচ ইত্যেকো। মন্ত্র ॥ 'বলিদানে 

নমোইন্তশ্চ হৌমে বহিপ্রিয়া তথা ইত্যাগমাং__মার্কখেয় উবাচ স্থাহা 
ইত্যেকো মন্ত্র । ॥১॥ এবং প্রতিমন্ত্রং স্বাহাপদং দেয়মিতি নিশ্পন্লমূ। 



কাত্যায়নাতন্থসম্বত ৩৯৯ 

কারস্থারত্মিকাঁন্বাহ। |1৭৩।। অথ গ্রে কমন্ত্ দুয়েদশে তি--অথ ত্রিমগ্ুতি- 

মন্ত্বোত্বরং প্লোকমস্্াঃ শ্নে।করপা মগ্গাঃ ঘয়োদশ তৎদংখাকা বত্তৃস্তে। 

যথা্ছধা ত্মিতি 11৭11 ত্বমেবেতি || ৭৫ | তয়ৈতৰিতি 0 ৭৬ || 
তথেতি 1৭৭ মহামোহেতি 11৭৮ কালরাত্রিরিতি 11৭৯1 লজ্জেতি 
11৮১1 শঙ্খিনীতি 1৮১ পর! পরাশামিতি 1৮511 তগ্ত সব্ধন্তেতি 
1৮৩ লোইগীতি |৮৪ কারিত। ঈতি 01৮৫1 মোত্য়েতি 11৮৩) 
পুনরদ্ধাস্বকমিতি-_পুনরপ্ধ্নেকাস্স্াকা মন্বঃ।॥ মং বৌধশ্চ ক্রিয়- 
তামা ভন্মেতৌ মভাঁগুরৌ সাহা 11৮৭1) খধিশ্চেতি- খধিরুবাচ 
স্বাহী.1৮৮।। অর্ধমিতি এব জুতা তৰ। দেখী তামসা তত্র বেধসা স্বাহা 
|৮৭1। * শ্লোকান্ত পঞ্চ টব ইতি--তু পুন; বৈ নিশ্চয়েন পপ পঞ্চনংখাকাঃ 
প্লোকাঃ শ্লোকরূপ। মনা; । যগা-বিষ্টোরিতি 11৯০ শির্গমোতি 01৯১) 

একার্ণৰ ইতি ॥৯২|। কে!ধরভেক্ষণ। বিতি |1৯৩) পঞ্চবর্ধসহস্রাণীতি 
1181 পুনরর্দন্ধ মগ্াণাং সপণনব্তিঃ ম্মুর্তেতি পুনরদ্ধমদ্ধগ্নে(কাত্মকো 
মস্র মনত্রাণাং সপ্তণতীমন্্ণাং তু পঞ্চতি; সহিত। নবতিঃ ম্মতা। যথা-- 
উক্তবন্তৌ বরোহম্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবং স্বাহ। |1৯৫1। ভগবানিতি-- 
ভগবানুবাচ স্বাহেতি একে মন্ব; ॥৯৬।। অদ্দীমন্থ্রে দ্বে ইতি--দ্বে অর্ধামন্ত্রে 
( নপুংসকপ্রয়োগশ্শি্্া; )। ভবেতামিতি স্লোকস্ত অদ্ধীগ্নোকাত্মকো 
হব মস্ত স্যাতা€।-যগা_-ভবেতামঘ মে তুষ্টোমম বধ্যাবুভাবপি স্বাহ 
|৯৭।| কি মন্যেন্ বরেখাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম স্বীহা|1৯৮।। খধিরিতি 
_গুদিরুবাচ স্বাহেতোকো! মন 1৯৯0 প্লোকার্ধকং পুনরিতি--ভুঁয়োহপি 
স্লোকার্ধকম্ অর্ধক্লোকোরপো মন্ত্ুঃ। যথ।--বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা 
সর্বমাপোময়ং জগৎ স্বাহ101১৭*। 



8০০ মন্ববিভাগকারিকাখ 

শ্লোকঃ পুনর্খ বিঃ শ্লোক্বয়ং মন্দ্বয়ং ভবেংখ 
প্লোকানামষ্টসপ্ত্যাশ্তুতিরধিকং শতম্। 
উবাচ বচনৈঃ সার্ধীং বিভাগঃ প্রথমে মতঃ ॥ ১৩ 

শ্লোক ইতি- শ্রেকরপ একোমন্্রঃ । যখা বিলোকা তাজ্যাং 
গদিতে! ভগবান্ কমলেক্ষণঃ ৷ আবাং জহি ন যত্রোব্বা সলিলেন 
পরিপ্ুত স্বাহা।1১*১।। পুনর্ধ ষিরিতি-_পুনঃ খবিরুবাচ ম্বাহেতি মন: 
১০২ শ্লোকয়ং মন্দ্ধমং ভবেৎ__দ্বৌ গ্লোকৌ হৌ মন্তরৌ ভবেতাম্। 
যথ1--তথেতুযাক্তেতি 11১০৩ এবমিতি 11১০৪ ফ্লোকানামিতি 
প্লোকানাং সপ্তশতীশ্নোকমন্ত্রাণাম্ অষ্টসপ্তত্যাঃ ,অষ্টাধিকায়া; সপ্ততেত ॥ 
উবাচ বচনৈঃ উবাচেতি বাকাকথনৈ; সাঞ্ধং চতুঠিরধিকং শতং 
প্রথমেহধা'য়ে বিভাগ; বিভ্ুক্নপ্রকার; মত: সম্মত; । 

, মার্কতেয়দ্বয়, বৈশ্যন্থয়ং রাজজ্রয়ং ততঃ। 
খষিপঞ্চকমুদ্দিষ্টং ভগবানেক এব তু ॥ ১৪ 
ব্রদ্ধেকং তু চত্রাব্বিংশত্যর্দমন্ত্াঃ প্রকীন্তিতাঃ ! 
উবাচপদমধ্যে তু শ্লোকদ্বাদশকেমু চ॥ ১৫ 

অতএব প্রথমমাহাজ্ম্যে োকাত ৭৮ | % উবাচ ১৪ 

(১২+ ১৬» ৭৮) অপ্ধানি ২৪ 

মন্্াপ্ত ১০৪ প্লোকা;ঃ ৬৬ 

১৩৪ 



কাত্যায়নীতম্সম্ মত €০১ 

আগ দ্বিতীযমাহাক্মান্ত সপ্তশতা-তেমমন্ব-বিভাগ উচাতে-- 

অপ্যায়াদাবেব খধিরুবাচেতি সরুন্মন্নঃ | 
অষ্টষষ্টিমিতাঃ শ্লোকান্তাবান্তো মনবে! মতাঃ | 
ঞকানসপ্ধতিঃ সর্বেহপ্যষে মন্্। দ্বিতীয়কে ॥ ১৬ 

ধাযাদ।বেব মন্ুরিতি -অধায়ন্ত দ্িশীয়াধাস্তাদে। খষিরুবচ 
41ভেতি নকুন্মনুরেকো মন্ব+ ॥ অষ্টমষ্টিমিতা; মনবে। মতা ইতি-_ আষ্টাধিকা 
নষ্টব্টষক্টি তন্িত!, তৎপারিমিভা: তাবন্ু এর প্রত্যেক" শে কাঃ দেবার- 
মন্দ যুদ্ধমিতা।দিকা মনবে। মনা মত? ম্মতাঃ। একে নসপ্ততি?' 

দ্বিতীধকে ইতি । একেন উনা সপ্ততিঃ সন্দে মন্ধ। দ্বিতাঘাকঞ্ধায়ে মস্তি 

শেষ; 1 তথাতি পষিরিবাচ আহ] | ১ ॥ দেবাহরমিতি ॥১1 (এবং সর্ব) ॥ 

অতএপ দ্বিতীষমাহাক্মো শ্লে(ক1:-৬৮ | মন্ব বিভাগ প্রকাৰ ?-- 
মন্ব্ব- -৬৯ | উব|চ 

শ্লোক ৬৬ 
সপ শিপ শি ত 

৬৭ * 

আ্দিতশ্চ গ্লেকা? (9৮+ ৬৮)-০১৪৬ ) মনন 0০95 + ৬৭)-:১৭৩ 

' আগ তৃতীয়মাহা ত্যস্ত সপ্তশতী-হে।মমন্ত-বিভাগ উচাতে-- 

আদাবৃষক্ুবাটিকঃ পঞ্চত্রিংশৎ ততঃ পরম্। 
নিহন্যমানাগ্াঃ শ্লোক] মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ॥ ১৭ 

ইত্যন্তা দেবুযুবা চৈকো গর্জগর্জেতি চাপরঃ 
শ্লোক ঝষিরুবাচেতি পুনশ্চ *শ্লোকপঞ্চকম্। 
চতুশ্ত্বারিংশদেবং সর্ব মন্ত্ীস্তৃতীয়কে ॥ ১৮ 

১৪ 



৪০২ মন্্রবিভাগকারিকা। 

আদৌ খধিরবচৈক ইতি-__-অধ)ায়স্ত পূর্ববম্ ধধিক্বাচেতি একো মন্ধো। 
ভবেৎ খধিরুবচ স্বাহাী॥ ১॥ পঞ্চত্রিংশৎ ততঃ পরম, নিহচ্যমানা গ্ভাঃ 
গ্নলোকাঃ মুখরাগাকুলাক্ষরম্ ইতাস্থা ইতি । তত পরমূ্ ধধষিরুবাচেতানস্তরং 

নিতম্মীনম্ আগ" যেষা* তে নিহন্যমাঁনাগাঁ; নুগবাগাকুল।ক্ষর মিত্যন্তা 
এতৎপর্যান্থা; শ্লোকা; গ্লেকরূপ। মগ্ব; পঞ্চনিংশৎ। তথাহি-নিহগ্য 
মানমিতি ॥১1'."না চতান্ ইতি ॥ ৩৬॥ দেবুবাচিক ইতি- দেবুাবাচ 
স্বাহ1॥ ৩৭1 গঞ্চ গর্জেতি চাপর: গ্লোক উতি-তগাহি গঞ্জ গর্ঘ 
কগণমিতাপর; গ্লোকবপো মন্ত্র; ॥৩৮॥ খধিকবাচেতি--ঞষরুবাচ।হেতায়ং 
মন্ব; 1৩৯॥ পুনশ্চ শ্লোকপঞ্চকমিতি--পুনভূঁযোহপি গ্লোকপঞ্চকং পঞ্চ 
শ্লোকরূপ। মন্বাঃ | তগাহি--এবমুক্তেতি ॥ ৪০ ॥ তত ইতি ॥২১। 
অর্দনিজ্জান্ত ইতি ॥১১॥ ততো হাহাকুতমিতি ॥8৩। তৃট্টুবুস্তামিতি |188)। 
চত্ণ্ত্বারি'শদেবং সর্ব মন্কান্ৃতীয়কে ঈতি_ এবং ভূতীয়কেছ্ধাষে সবের 
ধন্না; চড়গ্চত্বারিংশৎ হারিতি শেষ? || 

শত এন ভূতীযমাঠায্কের শ্রোকা-৪১ মন্বিভাগ প্রকাৰ ৫ 
ৰ উবাচ ৩ 

মন্নাস্থ---৪৫ | গ্লোকাঃ ৪১ 

৪ 

আদিতশ্চ প্লেকা? (১৪৬+৪১)-০১৮৭ ; মন্বান্ত্র (১৭৩+৪$)-২১৭ 

অণ চতুর্থমাহাস্মান্ত সপ্তশর্তী-হোমমন্ত্-বিভাগ উচ্যতে -- 

আছ খষিরুবাচেতি শত্ত্রছাঃ শ্লোকমন্ত্রকাঃ | 
ষড়বিংশাঃ খড়গশুলাত্তাশ্চাছোন সপ্চবিংশতিঃ ॥ ১৯ 



কাত্যায়নীতশ্ত্রসম্মত ৪০৩ 

খষিঃ শ্লোকদুয়ং দেবী ব্রিয়তাং চ ততঃ পরম্। 
ইত্যদ্ধশ্লোকমন্ত্রোহ্থ দেবা উচুত্ততঃ পরম্ ॥ ২০ 
ভগধত্যা রতং সর্ববমিত্যর্ধ শ্লোকমন্ত্রকঃ | 
যদয়ং নিহতাগ্ন্ত শ্লোকমন্ত্রপ্রয়ং ভবে ॥ ২১ 

ঝষিঃ শ্নে।কাস্ত চত্বারো! মূনবঃ পরিকীত্তিতঃ | 
খাছ; খধিরুবাচেতি-_আগ্; প্রপমঃ খধিরুবাচেতি খধিরুবাচ 

গাভেতি মন্ত্র, 1 ১ ॥। শক্রাগ্ভাঃ শ্লোকমন্থকা; ষড বিংশো। ইতি--শক্তাগ্ঠাঃ 
শকাদয়? স্থরগণা ইত্োবমা দয” শ্লোকমন্কাঃ প্লোকরপা; মন্্াঃ ষড় বিংশাঃ 
নঢধিকা রিংশতিরিতার্থ; তথাতি--শক্রাদয় ইতি |1২।| দেব্যেতি 11৩11 
'.-খ্চগ শলাপ্টীন্চাণ্চেন' সপ্তবিংশতিরিতি--আগ্ছেন খধিরুবাঁচেত্যনেন সহ 
পচগণুলাপ্ত7 প্রোকরূপ। মন্দা; মপ্তবিংণতি; ॥ খজ্শুলেতি | ২৭। 
ধধিনিতি--ধধিরুবাচ হ্বাহ। || ২৮।। শ্লোকদ্বয়মিতি- প্লে] কয়ে দয়ং যুগ্য। 
দো শ্লোকরূপৌ মন্বৌ ইতার্ঘ;। তথাতি_এবংস্তেতি 0২৯ ।। 
ভন্তেততি |1৩০।| দেবীতি--দেবুাবাচ স্বাহেতায়ং মনত; 11৩১) ততঃপরং 
দেবাবাচেতানন্তর'--ব্রিয়তং দশা; সর্ধেব মদন্মভোহভিবাঠিতং স্বাহ। 
৩২)। ইতি অদ্ধী্লোকমন্ঃ, অর্ধীশ্লো করূপো! মন্ত্ঃ । অথ দেবা উচুরিতি 
_অণানন্তরৎ দেবা উচু? লাহা। ইতাপরে। মন্ত্ || 2511 ততংপরমিতি-_- 
দেব] উঠুরিতানন্তরম্ ৯ তগবতা1 কৃতং সর্ধমিত্যর্ধাশ্লাকমন্্ক ইতি__ 
"ভথ[হি-_ভগবতা! কুতং সর্ব ন. কিঞিদিবশিষ্যতে লাহা। || ৩৪ || য্দয়ং 
নিহতাস্ঘস্ক গ্লে। কমন্বত্রদ়ং ভবেদিতি তু পুনঃ যদয়ং নিহতঃ আদৌ যগ্ততৎ 
যদয়ং নিহতাগ্ং গ্লোকমন্ত্রত্যয় গ্লোকরূপা। ষ মন্বান্তেষাং রং ভবেৎ। 
তথাহি_যদয় নিহত ইতি 1৩৫1 সংম্মতেতি 11৩৬) তন্তেতি 11৩৭) 
ধেধিরিতি- ধধিরুবাচ স্বাহেতি অপরে! মন্ত্; 01৩৮1 শ্লোকান্ত চত্ব।রো 



৪০৪ মন্ত্রবিভাগকবিক]। 

ঝধিত্য়ং হ দেবোক। একো দেবাস্ত পঞ্চভিঃ ॥ ২২ 
উবাচ বচনৈঃ শ্লোকাঃ পঞ্চত্রিংশত্ত, মন্ত্রকাঃ | 
অদ্দশ্লোকাত্মকং মন্্দ্বয়ং পুনর্ভবেদিহ ॥ ২৩ 
ষটুিংশচ্ছোককেহ্ধ্যাযে চত্বারিংশদ্ব যাধিকাঠ | 
বিভজ্য গণন] কার্যযা মন্ত্রাণাৎ.হবনাদিষু ॥ ২৪ 

মনবুঃ পারকীত্িতা ঈতি চত্বারো মন্ব] ভবেরুরিতার্থয । তে যণা- ইতি 
প্রসাদিতেতি ॥৩৯। ইতোতদিতি 13০॥ পুনশ্চেতি ॥3১॥ রক্ষণ|য়েতি ॥৪২। 

ইহ্ চতুর্থেহধায়ে তু পুনঃ খধিত্রয়ম_ ধধিকবাচেতি ত্রয়ো মগ্জাঃ। 
দেব্যেক।_ দেবুবাচেতোকো। মন্থ? | একো! দেবা; দেব উচুবিতোকো 
মন্ব;। তু পুন; এতৈ; পঞ্চভি; উবচ-বচনৈ: সহ পঞ্চাধিক। ন্রিংশৎ 
শ্নোকরূপ| মন্ত্রক মন্নাঁ উত্যর্থ; | অন্ধীশ্লোকরূপং ঘৎ মন্বদ্বয়ণ দ্বৌ মন 
ইত্যর্থ;। ফট্ত্রিংশচ্ছোককেহধায়ে চত্বারিংশদ্দয়াধিক উতি-_-মট্দ্রিংশৎ 
শ্লোক] যন্মিনীদূশেহধায়ে চতুর্াধ্যায়ে দ্বযাঁধিক। চত্বারিংশৎ ভবেদিতি শেষ; 
দ্িচত্বারিংশন্দন্বা ভবস্তীত্যর্থঃ । মন্দাণাং শক্রাদয় ইত্যাদীনাং হবনাদিষু 
হোমাদিষু বিভজ্য মন্্ববিভাগং কৃত্ধা গণন। সংখ্যা কাধ্য। কর্তব্য । - 

অতএব চতুর্থমাহাক্্ে গ্লে(কাঃ--৩৬ | মঙ্গবিভাগ প্রকার ?-- 

(৩৫+১-৩৬) উবাচ € 

মন্বান্ত-_৪২ অদ্ধে ২ 

০1555 
| 3২ 

আদিতশ্চ পলোকা?_(১৮৭+ ৩৬)-০৯২৩; মন্বান্ত-_(২১৭+৪২)-২৫৯ 



কাত্যাষনীতন্ত্রম্মত ৪8৩৫ 

অগ পঞ্চমমাহাক্সানা সপ্তশতী হোমমন্ব-বিভাগ উচাতে-_ 

যট্সপ্ততিশ্লাকঘুক্তেধ্যায়ে মন্ত্াস্ত পঞ্চমে | 
একোনব্রিংশদধিকং শতৎ কাত্যায়নী-মতম্”॥। ২৫ 
এক খ'ষরুবাচেতি পুবা শুস্তদয়শ্চ ঘট । 
শ্লোকমন্ত্রাস্ততো দেবা উচুশ্চৈবা্টমো মন্ঃ ॥ ২৬ 

 ব্টনপ্ততিগ্নোক' 'কাতায়নীমতমিতি_ডু পুনঃ ষড়ধিকা সপ্ততিঃ 
এতাবপ্তা বে শ্লোকা্্তক্কে পঞ্চমেহধা য়ে একেন উন। ত্রিংশৎ নবাধিকা 
বিংশতিরিতার্থ; অধিকং শতং বিংপতিপঞ্চকং কাতাযনীমতং কাত্যায়নী 
তন্বন্ত মতম। এক ধাধিরুব[চেতি.*'ধষিরুবচ শ্থাহেতোকো। মন্নঃ 11510 

পুরা শব্দ যণ্চ ঘটলে কমগ্র। ইতি পুরা শস্থেতি গ্লোক আনির্যেষাং তে 

পুপাশন্থানয়? পুর। শন্তন্নি শস্ত।ভামিত। [দয় পুনঃ ষ্ গোকমন্বা শ্লোক- 

রূপা; টু মন্বা; বত্ীন্তে। তথাহি পুবা শুন্তনিশ্ুস্থাড্যামিতি |. 
তাবেবেতি |151 তাবেব পবনদ্ধিমিতি 11১11 হাতার্ধিকারা ভতি || 
তয়াশ্মাকমিতি 1৬॥ উতীতি ॥৭1 তাতো! দেব উচ্ুশ্চৈবাষ্টমে। নুরিতি 
তত; দেব! উচুঃ স্বাহা ইতোবমষ্টমো মনু; মন্ত্র: প্রো? | 

নম! দেব্যাদিকাঃ গ্নেকাঃ পঞ্চ মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ | 
অয়োদশৈবং মন্্াস্ত ঘা দেবীত্যাদয়োইপি চ॥ ২৭ 

একবিংশ'তিকাঃ শ্োক। ত্রান্তযস্তাস্তেযু মন্ত্রক; | 
গ্রতিশ্নোকং ত্রয়ে। মন্ত্র জেয়াঃ সর্ব ভ্রিধষ্টিকাঃ ॥ ২৮ « 

য! দেবী সর্বভূতেষু বিষুযারয়তি শক্দিতা। 
নমস্তশ্যৈ ইতিপ্রোক্তো বিংশত্যক্ষরকো মন্ুঃ ॥ ২৯ 



৪০৬ মন্্রবিভাগকারিকা। 

নমন্তশ্যৈ ইতি প্রোক্তো দ্বিতীয়শ্চতুরক্ষরঃ। 

অষ্টাঙ্ষরত্তৃতীয়োইপি নমন্তন্ত্যে নমোনমঃ। ৩০ 

নমে| দেব্যাদিক] .....প্রকীন্তিতা ইতি__নমে দেবী আদিধেষাং তে 
নমে। দেব]াদিকা; পঞ্চশ্লোকাঃ শ্লোকরূপাঃ পঞ্চমন্থা; প্রকীন্তিত। উক্তা2। 
তথাহি__নমে! দেব্যে ইতি ॥৯॥ রৌদায়ৈ নম ইতি ॥১০। কল্যাণো প্রণতা' 
ইতি ॥১১। দুর্গায়ে ইতি 1১১॥ অতিসৌমোতি ॥১৩| ভ্রয়োদশৈবং মন্ান্র 
ইতি-_-এবং প্রকারেণ তু পুনঃ ত্রয়োদশ মন্বা বিজ্ঞেযাঃ | যা দেবীতা।- 
দয়োহপি চ একবিংশতিকা; শ্লো কা ভরান্ত্স্তা ইতি--য। দেবী আদির্যেষ।ং 
তে ষাদেবীত্যাদয়ঃ । যাদেবী সর্ববভুঁতেু বিষুমায়েতি খাতা ইতা)- 
দয়োহপি চ পুনঃ একবি'শতিকা শ্লে'কা;। ভ্রান্ত ভাজিবতু যেযাং 
তে বর্তৃত্তে ইতি শেষ; । জাণ্তিরপেণ সংঠিতা এতংপর্যান্তাঃ ॥ তেষু 
মগ্বকা? প্রতিগ্রে কং ত্রয়ে। মন্বাঃ জ্রেয়া ইতি-_তেষ একবিংশতিষ্োকেষু 

প্রতিশ্লে কং আয়ে মন্বাঃ জেয? জতব্যাঃ ॥ তত্র ত্রিষষ্টিকা উতি--ভত্র 
গ্লেকেধু তিআোহধিকাঃ যষ্টিকাঠ গ্রিষষ্টিকা? তথাহি--যা। দেবী সর্ববভূতেধু 
বিজ্ঞমায়েতি শন্দিত1 নমন্তন্টৈ স্বাহ। ইতোকো] মন; বিংশতানক্ষরকঃ ॥১3| 
নমন্তপ্তৈ স্বাহ৷ ইতি দ্বিতীয়ে মন্তশ্তুবক্ষরক? ॥১৫॥ নমন্তপ্তৈ নমো নমঃ 
স্বাহেতি অষ্টান্বরকন্ত তীয়; ॥১৬॥ এবং প্রাতিমন্বং যা দেবীতোবমা দিধু 
একবিংশতিগ্নেকেবু প্রতোকং জয়ো মন্তা ভবগ্ডি। তথাহি-চেতনেতি ॥ 
১৭।১৮।১৯] বুদ্ধিরিতি ॥ ২০1২১।২২॥ নিজ্রারূপেদেতি | ॥২৩1২৪।২৫। 
এব মুত্তরত্রাবগন্বাম্.....'ভ্রাস্তিরিতি ॥৭৪।৭৫1৭৬। 

পুনঃ শ্লোকাত্মকে। মন্ত্তিমন্ত্রশ্লোককঃ পুনঃ | 

ত্রয়োবিংশতিশ্রোকেষু মন্ত্র বৈ সপ্তষষ্টিকাঃ ॥ ৩১ 



কাত্যায়নীতন্ত্সম্মত ৪০৭ 

এবং দ্বাবিংশতিশ্লোকৈজ্ঞেয়ং মন্তয়ং বুধৈঃ | 

পূর্বেন্থরযোদিশমন্ত্ৈঃ সহাশীতিরুদাহতাঃ | ৩২ 
পুনঃ গপ্লোকাত্মকে। মন্্ ইতি__পুন? ফ্লোকরূপো মন্্ট। তথাহ্থি 

ইন্দিযাণামিত 1৭৭ গ্রিমগ্ধক্লোকক$ পুনরিতি- পুনঃ মন্তরয়াত্বক একঃ 
শ্নেেকঃ। তথাহি-__চিতিকূপেণ যা কুত্গমেতদব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। 
নমন্ুগৈ ম্বাহ। ইত্যেকো মনত +৭৮॥ নমন্ুন্যৈ স্বাহেতি দ্বিতীয়ে। মন্ত্র 

॥৭৯। নমস্তশ্টৈ নমো নুম; লাহেতি তৃতীয়ে। মন্বঃ ॥৮০| ত্রয়োবিংশতি- 
শ্বোকেনু মন্ব। বৈ মপ্তষষ্টিকাঃ | ইতি_ গ্রয়োবিংশতি যে গ্রোকান্ডেষু বৈ 
নিশ্য়েন সপ্ততিবধিকা; বষ্টিক[; জ্ষেযাঃ। এবং দ্বাবিংশতিশ্লোকৈবু ধৈরিতি 
-এবংগণনপ্রকারেণ দ্বাভ্যামধিক বিংশতিহোক। খ। দেবীত্যেবমাদি- 
কাণ্তৈ; বুরবঃ কাত্যাযনতরীতম্বজে পঙিতৈঃ সন্ত, প্রতিশ্নোকং জ্ঞেয়ম্। 
| এক ইন্দ্রিয়াণামিতি | পূর্ন্রয়োশমন্তৈঃ সহাধীতিকদাহৃতা ইতি-- 
পুর্ন, খষিকবাচ পুব। শ্ন্তনশ্বন্তাভামিতাদিভিঃ ভ্রয়োদশমন্ত্বঃ সহ 
অশীতিঃ উদাহতা কখিতা । আদে ত্রয়ে।দশমন্ধাঃ সগ্ুযষটর্ধাদেবীত্যাদ্ি- 
মন্ববঃ । এতৈ? সর্ব; মিলিহ। অশীতিমন্ত্বাঃ জাত। ইতার্থঃ। 

সত্তা সুরৈরিতি শ্লোকদ্বয়ং চৈব পুনখষিঃ | 
পুনঃ সপ্তদশ শ্লোকা খষিঃ শ্লোকত্রয়ং ততঃ ॥ ৩৩ 

স্তত। হবরৈরিষ্ঠি প্লোকদয়ঞ্চেতি_তথাহি ন্ত্রত! ছরৈরিতি 1৮১1 যা 
সাম্প্রতমিতি 1৮২1 উতি চ দ্বয়ং দ্বৌ মন্ষৌ। এবং পুনধষিরিতি-_-এবং 
প্রকারেণ পুন: ধধিরুবাঁচ স্বাহেতি মন্ত্ুঃ ॥৮৩1 পুনঃ সপ্তদশশ্রোকা মন্্বাঃ 
তথাহি--এবমিতি--1৮৪॥-.....এবং টৈত্যেন্দ্েতি 1১০০॥ খধিরিতি-- 

খধিরুবাচ স্বাহা |১*১।। একাধিকশতং মন্ত্রী জাত ইত্যর্থঃ | শ্লোকত্রয়ং 



৪০৮ মন্্রবিভাগকারিকা 

তত ইতি-_অনভস্তরং প্লে।কত্রয়াত্মকান্ত্রয়ো মন্ধাঃ ৷ তথাহি-_ নিশমোধি 

|১০২।। ইতি চেতি 11১৮৩।। স তত্রেতি 11১০১।। ॥ 

দূতশ্ৈবং নব শ্লোকা খষিরেকোহস্বিকী ততঃ। 

চতুঃক্লোকা: পুন্দতশ্চহুংস্লোকী পুনঃ শিবা ॥ ৩৪ 

দূতশ্চেতি--চ পুনঃ দূত উবাচ স্বাহেত্যয়ং মন্্ঃ ॥১০৫।। এবং নব শ্লোক] 
ইতি--এবংপ্রকারেণ নব গ্নোকা; শ্লোকরূপা মন্্াঃ তথাহি-দেবীতি 
।১*৬।। অব্যাহতাঁজ ইতি ॥1১০৭1।.. পরমৈঙ্র্ধ্যমিতি 11১১৪ ধধষিরিতি 
_ধষিরুবাচ স্বাহেত্যয়ং মন্্রঃ ॥১১৫॥ এক ইতি--একগ্লোকরূপো মন্বঃ। 
তথাহি-_ইতীতি॥১১৬1 অন্থিক। ততইতি-ততঃ অধিক দেবাবাঁচ স্বাহ! 
ইত্যয়ং মন্্ঃ 1১১৭॥ চতুঃক্লোকা ইতি-চত্বারঃ প্লেরকা মন্রগা ইতার্থ;। 
তথাহি--সত্যমিতি-_1১১৮।'তদাগচ্ছত্বিতি ১২১ পুনর্দত ইতি-- 
পুনঃ দূত উবাচ স্বাহেতায়ং মন্বঃ ১২২ চতুগ্বোকীতি_ চতুর্ণাং প্লোকানং 
সমাহারশ্চতুঃ্লো কী চত্বারং গোকাত্মকা মন্্রাঃ । তপাহি--অবলিপ্তাসীতি 
1১২৩। অন্যেষামলীতি 1১২৪। ইন্দ্রাগ্থা ইতি ॥১২৫॥ সেতি 1১২৩|। পুনঃ 
শিবেতি_পুনঃ শিবা দেযাবাচ স্বাহেত্যয়ং মন্তুঃ ॥১২ ৭ 

শ্লোকদ্বয়ং মিলিত্বা তু চত্বারিৎশদ্বয়াধিকাঃ | 
শ্লোকাঃ সপ্তোবাচবাক্যান্যুনপঞ্চশতা সহ ॥ ৩৫ 
অশীত্যাপি চ সংযোগ একোনব্রিংশতাঁধিকম্। 
শতমেকং তু বিজ্ঞেয়মাহুতীনাঞ্চ পঞ্চমে 1 ৩৬ 

খষিচতুষ্টয়ং প্রে+ক্তং দেবা উচুঃ সরুৎ পুনঃ । 
দ্ূতউবাচগ্বয়ং দেবী উবাচ দ্বিতয়ং তথা ॥ ৩৭ 



কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত ৪০৯ 

নবোবাচ চতুঃ পঞ্চাশচ্ছে"কাহুত্রয়স্তথা । 
ঘ্বাবিংশত্যা হুতিক্লপোকে যট্যষ্ট্যাহুতয়োঃ মতাঃ ॥ ৩৮ 

গ্রোকদ্ব়মিতি_দ্বৌ ক্লোকে অপবো মনো | তথাহি_এবমেতদিতি? 
/১২৮া। সত্ব গচ্ছেতি ॥১২৭॥ মিলিত্ব। তু চতারিংশদ্দয়াধিক1 প্লোক। উতি 

--সর্বেব মিলিত্ব। দ্বয়াধিক1ঃ চত্বাবিংশবন্ব! স্থার্দচত্বারিংশন্দন্না। ইতার্থত | 
সপ্তোবাচবাকানীতি_-সপ্তচ তৎসংখা। উবাচবাকানি দ্বাভাং মিলিত 
একোনপব্চাশৎ তয় নহ অশীতা(পিচ সংযোগে একো নাত্রংশতাধিকম্। 
'শতমেকং তু বিজ্জেষমাছুতীনাঞ্চ পঞ্চমে ইতি একেন উনমদ্ধশতম্ একোন- 
পৰ্চাশদিতার্থ; ৷ অশীতা। সহ চ পুন নংযোগেহপি একেন উনা ভ্িংশং 
তয় অধিকং শতং তু পুনঃ পঞ্চমাধায়ে চ আহ্ৃতীনাং বিজ্ঞেয়ং জ্রাতবাম্। 

খধি5সুষটবং প্রোন্তমিতি_ধধিরুবাচেতি চত্বারে। মন্াঃ প্রোক্তাঃ | দেবা 
উচ্ঃসকৃৎ পুনরিতি _ পুনঃ দেব উচ্রিতোকে1 মন্ত্র; দূত উবাচদ্বয়মিতি- 
দূত উবাচ ইতি প্র মন্টৌ। দেবী উবাচ দ্বিতয়ং তথা_দেবী উবাচেতি 
দ্বৌ মনো সত: । নবোবাচেতি_-সর্ব্বে মিলিত্বা নূব উবাঁচবচনানি ভবস্তি। 
চতুঃপঞ্চাশচ্ছে 1কাহুতঘশ্তথেতি--তপ| তেনৈব প্রকারেণ চতুভিরধিকা 
পঞ্টাশৎ শ্লোকানাং তদ্রপমন্থণাম্ আহতয়ো ভবন্তি। দ্বাবিংশত্যাহুতি- 
গ্নোকে ফট্বষ্টাগতয়ো মতা ইতি-_দ্বাবিংশত্যেকোহয়ম আহতিষ্লো কগ্রত্র 
ষড়ধিক! মষ্টিঃ তৎসংখাকা আহুতয়ন্তা মতা; সম্মতা; ॥ 
অতএব পঞ্চমমাহায্সো গ্লোকাঃ-৬ | মন্্রবিভাগ প্রকার ৫-- 

উবাচ ৯ 
মন্্রান্ত--১২৬ থণ্ডানি ৬৬ 

প্লোকাং_ ৫৪ 
নি 

আদিতশ্চ প্লোকা; (২২৩+ ৭৬-০)২৯৯) মন্ত্রান্ত'' (২৫৯ + ১২৯,৬১৮ 



£১৩ মন্ত্রবভাগকারিক!। 

অথ ধঞ্ঠগাহাত্স্ত প্তণতী-হোমমণ্ব-বিভাগ উচাতে-_ 

বিংশতি শ্লোকসতযুক্তে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রকীন্তিতাঃ। 
সর্ব শ্রেকা মন্ত্রবপা দেব্যেকাথ খধিত্রয়ম্। 

চত্রবিংশতি্মস্ত্াণামিত্যবং পরিকীর্তিতা ॥ ৩৯ 
বিংশতি গ্রে।কসংযুক্তে-.'মন্বরূপ। ইতি-_বিংশতিঃ যে গ্লে(কান্তযু'ক্কে 

ব্ঠেহধা।য়ে সব্েশ্নে। কান্চতুপ্পাদাস্মকা ইতার্থ; মন্বরূপাঃ প্রকীত্তিতা উত্তাঃ 
দেবে/ুকতি--দেব্যবাচ স্বাহেতি একে। মন্ধঃ 1 অথ খধিত্রয়মিতি-" 
ধিকবাচেতি ত্রয়ে। যে মন্বাঃ চতুরবিংশতিমন্ত্রণামিত্যেবং পরিকান্তিত। 
ইতি-চতুধিংণতিঃ মন্্ান্তেঘা মিত্যনেন প্রকারেণ পরিকীন্ত্িতা উক্তী;। 
তথাহি-_-খধিরুবাচ স্বাহা ॥১1 ইত্যাকর্পোতি 1২॥ . তৎপদ্িত্রাণদ ইতি 
1৫| ধষির'বা6 স্বাহা ॥৬॥ তেনেতি ॥৭ স দৃষ্টেতি ॥৮। ন চেদিতি 1৯ 
দেব্যুবাচ শ্বাহা 1১০। দৈতোশ্বরেণেতি 0১১1 খবিরুবাচ স্বাহ। ॥১২1 
ইত্যুক্তইতি 1১ '"তগ্ত[মিতি ॥১৪। 

. অতএব ধষ্ঠটমাহাজ্মো শ্নে(কা;--২৭ মন্মবিভাগ প্রকার ১-উবাচ ৪ 

মন্বান্ত--২৪ ূ শ্োকাও" ২ 

২৪ 

আদিতণ্চ গ্লোকা? (২৯৯ +২০)-০৩১৯ ূ মন্বাপ্ত__-(৩৮৮ +২৪)- ৪১২ 

অথ সপ্রমমাহীজ্সান্ত সচশতী-হোষমন্ত্র-বিভাগ উচাতে__ 

পঞ্চবিংশতিশ্লোকধুক্তেহধ্যায়ে মন্াস্্ সগুমে। 
সর্ব মন্ত্রোঃ শ্লোকরূপা খধুযুবাচদ্বয়ং ততঃ। 
সপ্তবিংশতিরেবং তু মন্ত্রসংখ্য। প্রকীর্তিতা ॥ ৪০ 



কাত্যায়নীতশ্বসম্মত ৪১১ 

পঞ্চবেংশতি-প্নোকরূপা' ইতি __পঞ্চাধিক। যে বিংশতিষ্নো কান্তৈঘুন্তে 
সপ্তমেহধায়ে তু পুন? সব্বেঃ মন্তাঃ গোকরপ। বর্ধন্তে । খযুাবাচদ্বয়ং ততঃ 
--( আত্র বেফলোপশ্চিন্াঃ ) ততঃ--ধষ্টাধায়ানন্তরস্ 1» ধধিরুবাচ ইতি 
দ্বৌ মনে স্তঃ। সপ্তবিংশতি-..প্রকীর্ঠিত! এবং প্রকারেণ মঘনংখা। 
সপ্তবিংশতি; প্রকীর্তিতা উক্তী | তথাহি_খধিকুবাচ স্বাহ1॥১। আজ! 
উন্ধি 1২॥.. মষা তবারেতি ॥5৪।| খধযিকবাচ স্বাহ1 ॥২৫। তাঁবানীতো 

ইতি ॥-৬॥ মন্ম।৮গমিতি 1১৭1" 
অতএব সপ্তমমাহায্ে গ্োকা;-২৫ | অন্ববিভাগ-গ্রকার *-- 

উবাঁচা ২ 

মন্দ শ্ু--২৭ শ্লেকাও ৩৫ 

1 ৩৭ 

মাদিতশ্চ ্রেকাঁ--(৩৬৯ ১৫) ৩৬৬) মন্ান্ত্র(১১৩+২৭) ০৪৩৯ 

সণ গরঈগমমাহায্মন্ত প্তণতী গোমমন্ব বিভাগ উচাতে_- 

সার্দেকযষ্রিশ্রোকাঢেতষ্টমেহধ্যায়ে প্রকীন্তিতাঃ | 
একবই্স্লে।কমন্ত্রা অন্তেহদ্ধীশ্লে।কমন্ত্রকঃ | 

' আদাবেক খষিশ্ৈবং ভরিষষ্টিন্তদত্ততিঃ ॥ ৪১ 
সার্ধেক 'প্রকাত্রিতা ইতি--অর্ধদহিত। একাধিকষষ্টি; তদযুক্তাঃ যে 

প্লোকান্তেরাছে। যুক্তে অষ্টমেহধ্যাষে প্রকীপ্রিতাঃ কথিতাঃ। একফষ্টিশ্লে(ক 
মপ্ধা ইতি -একাপ্িক। বষ্টিগ্লে(কাম্মক। মন্বাঃ সন্তীতিশেদ | অগ্ত্েছদ্ধপ্পোক 

মন্বক ইতি-__অন্তে মন্ত্রণা মন্ত্রে অর্ধাশ্লোকরূপো মন্বকোমন্ব । আদাবেকখফি- 

শ্চৈবং ত্রিষষ্টি্মস্বপন্ততিরিতি -আদে থধিরুবাচেতায়মেকো মন্্ঃ | আক্রি- 
যষ্টিমন্্নন্ততিমপ্তুবিস্তার? | তথাহি-__ধিরুবাচ স্বাহ1 1১॥ চণ্ডেচেতি 13। 
'''নীরক্তশ্চেতি ।৬২1 তেধাংমাতৃগণোজাতোননর্তীস্থও মদোদ্বতংস্বাহা। 1৬৩। 



৪১২ মন্থববিভাগকারিক। 

অতএব এ্রষ্টম-মাহাক্ো গ্লেকা;--৬১॥ মন্ববিভাগ প্রকার £-- 

| উবা, 

মন্বাস্ত--৬৩ ! উদ্ধমূ টু 

স্লেকা্। ৬১ 

৬৩ 

আদ গ্লোক (53৬ ৭ ৬১।) $০৫।) মন্্াত্ (৯০৯ + ৬৩) ০০৩৯ 
পাশপাশি ৮০ 

অপ নবম-মাহাস্মান্ত সপ্তশতী-হোমমন্্-বিভাগ উচাতে-- 

একোনচত্বারিংশদ্ডিঃ শ্লোকোক্তৈশ্চ সমীরিতাঃ। 
অধ্যায়ে নবমে মন্তরাস্তাবন্তোইথ মন্ুদ্বয়মূ। 
রাজা ধরষিশ্চেতি চৈকচত্বারিংশন্মনত্বমম্ ॥ ৪, ' 

একোনচতারিংশত্তিঃমন্্ন্তাবন্ত উতি--এঁকেন উনা চত্বারিংশদ্ যেধু 
ভেঃ গ্লেরকৈ? যুক্তে নবমেহধ্যায়ে তাবন্ত, তৎসংগাকা মন্ধা? সীরিতা! 
উক্তা;। অথখননুন্ধযম্, রাজ। খর্ষশ্টেতি--মথানন্তুরং মনুদ্বয়ং রাজ! 

ষিশ্চেতি ছে মন্ধৌ। ভবতঃ ॥ ইতি চ একচত্বাধিতশুপ্তস্ত অয়মিতি--উতি 
ইথখম্ অয়ং নবমোহ্ধায়; একটস্বারিংশন্মনুন্ত একাধিকচন্ব।রিংশশন্ধাপ্ধকঃ | 
তথাহি-রাজোবাচ স্বাহী ॥১॥ বিচিত্রমিতি ॥২॥ তৃয়শ্ঠেত 1৩ ধরি 
রুবাচ স্বাহ। ॥81 চক্র ইতি 161.. কেচিদ্িতি ॥3১। 

অতএব নবমমাহাজ্মে গ্োকাঃ ২৩৯ । মন্মবিভাগ প্রকার £ 
উবাচ 

মন্বপ্ত ৯১ গ্রোকাত ৩৯ 

) ৪১ 

আদিতশ্চ শ্লোকাঃ-(8০৫॥+ ৩৯)-৪৪৪। ) মন্ত্রান্ত (৫*২+ ৪১). ৫৪৩ 



কাত। |মনীতন্বসম্মত ৪১ 
ক 

অপ দশম-মাহাস্কান্ত সপ্রশতী-হোমমন্ষ বিভাগ উচাতে 

সার্দসপ্তান্ি তৈবিংশতিষ্পোকৈ দরশমোহস্বিত ৭ 

সপ্ুবিংশতিমন্তাস্থ শ্লোকরূপাস্ততাইস্তিমঃ ॥ ৪৩ 

অদ্দান্লাকাক্সকো মন্ত্র খধ্যুবচদয়ং তথ।। 

দেবুবাচদ্রযং চৈবং দ্বাতিংশন্বস্বমংগ্রঃ ॥ ৪” 

সাদ্দনশ্্ নিতে অহ -অদ্বনতিতা। সে সপ্তীশ্োকান্তৈরম্বিতৈয কত 

বিএভিরাকে; টালিগা রত ॥ সপ্তবিশতিমন্বাস্ত শ্লোকরপ। 

ইতি--সপ্তবিংশতিমন্না; ভু পুনঃ গ্োকরপাঃ অত্র বর্তন্থে উতিশেষণ | 

ততোহন্তিম; অর্ধাক্লোকাত্মকো। মন্্ ইতি-ততঃ দপ্তবিংশতি. শ্লোকানস্তরম্ 

অস্থিমশ্চরম: অর্ধশ্লোকাত্মক? মন্্ঃ ॥ খধুযবাচগ্বয়ং তখেতি ধধিরুবাচেতি 

দ্বৌ মন্থর ॥ (রেফলোপশ্শন্তা? ) || দেবুাবাচন্য়ঞ্চেতি-_চ পুনঃ দেবা 
যাচেতি দ্বৌ মন্ষী॥ এবং দ্বাত্রিশনবন্থসংগ্রহ ইতি-_এবমিথং দ্বাত্রিংশৎং 
যে মন্ত্রান্তেযাং সংগ্রহ) কথিত? ৷ তপাহি-_ধধিরুবাচ স্বাহ11১) নিশুস্ত- 

মিতি ॥২)। বলাৰলেপেতি 01৩ দেবুবাচ শ্বাহা ॥8 একৈবেতি 

॥ ৫॥ তত ইতি | ৬॥ দেবুযুবাচ স্বাহা॥ ৭॥ অহমিতি 11৮1 খধিরুবাচ 

স্বাহা। ৯॥ তত; ইতি ॥ ১০1...অবাদয়ন্তপেতি ॥ ৩১॥ জজনুশ্টাগয়ঃ 

শান্তাঃ শান্তদিগ জনিতন্বনাঃ শ্বাহ1 1 ৩২ ॥ 



৪১৪ মন্ত্রবিভাগকারিকা | 

অতএব দশমম[ঠাজ্মো গ্েকাঃ২৭॥ , মন্্বিভাগ প্রকারঃ 
| উবাচ ৪ 

| অর্ধ ১ মন্াপ্ত_-৩২ ম্ 
শ্রেকাত ২৭ 

আপ্দিতশ্চ শ্রে।কাঃ --(88১৪॥4+ ২৭). ৪৭১ ; মন্ত্রান্ত (৫৪৩4 ৩২)" ৫৭৫ 

গণ একাদশ্মাহা স্মাস্ত সপ্তশতী হে।মমন্্ বিভাগ উচা,ত 

শ্লোকানাং সার্ধপঞ্চাশজজ্জেয়া চৈকাদশে স্ফুটম্ |, 
পঞ্চাশচ্ছে, ৪০৪০৮০৭২৯৭২ [81 

দেবীদনযুষিশ্চিকে। দেবা। এক ইতীরিতঃ 
পঞ্চাধিক| কু পঞ্চশন্ন্ত্রা জ্রেয়ঃ পিস ॥ ৪৬ 

. পঞ্চপঞ্চাশদা হত্যস্থচ্চতুন্ত্ংশছুত্তরমূ ॥ ৪৭ 

শ্লোকো দেবী উবাচৈব এবং জ্ঞেয়ং তু সাঁধকৈঃ | 
অর্ধশ্লোকাত্বকো মন্্রম্চান্তিমঃ পরিকীর্ভিতঃ ॥ ৪৮ 

গ্লেকানাং,.-গ্লোকমন্কাইতি-_অদ্বীসহিতানাং পঞ্চাশচ্ছে ণকানামেকা- 
দশেহধ্যায়ে স্ফুটং প্রবাজ্তং জ্ঞেয়া বোধা।। তদন্তে পুর্চাশচ্ছেশকমন্না 
শামস্তে। দ্ধিক্লোকরূপো মনো জ্ঞেয়॥ দেবীদ্ধয়মিতি- দেব্যুবাচেতি 
বৌ মন্ো। খধিশ্কঃ--খধিরুবাচ ইতোকো। মনত । দেবা এক 

ইতীরিতঃ ইতি-_দেবা উচুরিত্োক্কো মন্; কথিত । পঞ্চপঞ্চশদহুতাঃ-. 
সাধকৈরিতি-_পঞ্চাধিকা পঞ্চাশদাহতয়; তক্ততুক্ত্িশদুত্তরমিতি-_তৎ 
দেব্যুবাচেতোকো মন্থঃ চতুন্নিংশচ্ছেকাদুত্বরং সাধকৈঃ জেয়ং বোধাম্। 



কাত্যায়নীতন্ত্রসম্মত ৪১৫ 

তথাহি...ধধিকুবাচ স্বাহ! 1১1 দেব্যতি 11... প্রণতানামিতি ॥৩৫| দেবু 
বাঁচ স্বাহ।॥৩৬1 বৰ বধু ॥৩৭ দেব। উঠ সাহা ॥৩পা সর্দ্ধেতি ॥৩৯॥ 
দেবাবাচ স্বাহা | সীমখতে ইতি 13১।...শাকপ্তরীতি ৪৯| ছুর্গেতি 
॥৫,| রক্ষা ংনীতি ॥৫১। ভীমেতি ॥৫২। তদেতি 1৫৩1 জামরীতি 0৫8॥ তদ। 
তনাবতীরধাহং করিয়।মারি-সংক্ষঘম্ স্বাহ। ॥৫৫॥ [ শাকম্তরীতি বিখাতিং 
তদা যাগ্তামাহ" ভূবি। 'এযোহদমন্বইতাছঃকেছিদত্র বিচঙ্গণাঃ 11 

গতএস একাদশমাহাক্মো গ্লোকাঃ ৫০ ॥ মন্ববিভাগ প্রকার 2-- 

| উবাচ & 
মধান্--৫ 1 আদদীম্ 

| প্রোকাত ৫* 

আপিতশ্চ ০21ক5-05ত8 1 2) ৫২২1 অন্যান (৫567 ৫৭) ০ ৬৩১ 

অথ দ্বাদশমাহাক্জানা সপ্তশতী-হোমমন্ব-বিভাগ উচাতে-- 

 অষ্টত্রিংশচ্ছে কযুক্তেহপ্যধ্যায়ে দ্বাদশাত্মকে। 
চত্বারিংশচ্চ একশ্চ মন্তরাস্তত্রা হুতিদ্ঘয়ম্ ॥ ৪৯ 

অর্ধাশ্োকাত্মকং শ্লোকাঃ সগুতিং শন্মিতা খাষঃ | 
দেব্যুবাচেতি টচকৈকমেবং সংখ্যা স্কুটোদিতা ॥ ৫০ 

অষ্টত্রিংএচ্ছে কষুক্তে "'সপ্তত্রিংশন্সিতা ইতি--অষ্টভিরবধিক। জিংশ- 
চ্ছেকা? অষ্টতিংশচ্ছে কা: দ্বাদশাম্মকেহধ্যাযে চত্বারিংশচ্চ একম্চ 
একচত্বারিশং মন্বঃ বর্তন্তে ইতি শেষ)। অত্র আহুতিদ্বয়ম__-আহুতো! 
দরয়ম। অর্দল্পোকাজসকম্ অর্দ-ক্লোকমন্ো । ্লোকাঃ গ্লোকরূপ| মন্বাঃ 



৪১৬ মন্ত্বিভাগকারিকা। 
নে 

সপ্তত্রিংণশ্সিতাঃ সপ্তাধিকত্রিশৎপরিমিতা? ॥ খষি/, দেবাবাচেতি চৈকৈ- 
কমিতি--ধধিরুবাচ দেবুাবাচেতি চ একৈকং পৃথক ঘ্বৌ মঙ্গৌ ভবত? ॥ 
এবং লংখা। স্কুটোদিতেতি--এবং প্রকারেণ সংখা! একচত্বারিংশৎ স্ফুটা 
প্রবান্তী: উদিতা; কথিত? | তথাহি--দেবুবাচ স্বাহ1॥১। এভিরিতি ॥৯। 
'-“দুর্নাদেব পলায়ন্তে ্মরতশ্চরিতং মম স্বাহা! 1৩০॥ খষিরুবাচন্বীহা। ॥5১। 
ইতাক্তে তি ॥৩১। তেহপীতি 11৩৩ দৈত্যাশ্চেতি 11৩৪) নিশপ্তে চ 05৫1 
সন্ভয়েতি ।1৩৬। সা যাঁচিতেতি 15৭1 মহকালোতি 1৩৮1 স্থিতিমিতি 1৩৯! 
সৈবেতি 119০1 দদাতি বিত্বং পুজ্রাংশ্চ মতিং ধন্ধে তথা শভাংমবাত] 11851) 

অতএব দ্বাদশমাহাক্মো শ্লোক? ১৮1 মক্ষবিভাগ প্রকার 

ূ উবাচ 

মন্বাস্কু --৪১ অগ্ধ ১ 

ৃ শ্লোকাত ৩৭ 

্ঃ ৪১ 

আঁদিতশ্চ শ্রোকা2--(৫২২॥+ ৩৮) ₹৫৬০॥ $ মন্বাস্ত-(৬৩০+ 5১৬৭১ 

অথ ত্রয়োদশমাহাত্ম্যস্য সপ্তশতী-হে।মমন্ঘ-বিভাগ উচাতে- 

ব্রয়োদশে সার্ধসপ্ুদশ শ্লোকাঃ প্রকীর্ভিতাঃ ॥ ॥ ৫১ 

একা দশার্ধাহুতয়ো দ্বাদশ গ্লোকমন্ত্রকাঃ। 
উবাচবচনৈঃ ষড়ভিরেকোনত্রিংশদেব হি ॥ ৫২ 
মার্কতডয়দ্বয়ং দেবীদ্য়মেক খধির্ভবেত। 
এবং কাত্যায়নীতন্ত্রীত্য] মন্ত্রবিভাজনম্ ॥ ৫৩ 



 মন্ত্রবিভাগকারিকা ৪5৯ 

ব্রয়োদশে,*,প্রকীর্তিত। ইতি- ব্রয়োদশেহধ্যায়ে অর্ধয্পোকসরিত্তাঃ 
সপ্তদশঙ্লোকাঃগ কীর্ভিতাঃ। একাদশার্ধাহতয় ইতি--এক।ধিক1 দশ 
একাদশ অর্ধাহতয়ঃ অর্থল্লো করপাঃ মন্ত্রাঃ পদস্বয়াত্বকী। ইতার্থ;। গ্লোঁক- 
পঞ্চকন্ঠ দশাুতয়। অর্ধপ্লোকণ্চন্তিশ্য। ঘ্বা্শ প্লোকমন্্রকা3 ইতি 
দ্বাত্য।মধিক1 দশ স্বাদশ প্লোকমগ্্াঃ শ্লোকরূপাঃ মন্ত্রাঃ । সর্বে মিলিত 
অ্য়োবিংশতিমন্্রা জাতা। ইতার্ঘঃ। উবা6',একোনজিংশদিতি--বড়ভিঃ 
উবাচবচনৈঃ টবাচবাকোঃ সহ একেন উন ভিংপৎ্ মন্ত্াঃ মনবং ম্যরিতি 

* পেষঃ॥ মাকতেয়্রয়মিতি--মার্কতেয় উবাচেতি হয়ো! মন্ত্াঃ | দেবীদ্য়- 
মিতি--দেব্যবাচেতি ঘ্বৌ মন্ত্র হ্তঃ। খবির্ভবেং-খধিকুবাচেত্ো 
মন্ত্র ভবে ॥ এবং মন্ত্রবিতাজনমিতি--এবং কাত্যায়দীতগগ্ত রাত্যা 
মন্্রবিতাজনং মন্ত্রবিতাগ প্রোভং কথিতম্-_ তথাহি__ 

খষিরুবাচেত্যারভ্য ভোগম্বর্গাপবর্গদ।। 
ইত্যন্তাঃ পঞ্চ মন্্রান্তে মার্কতেয়ন্ততঃ পর়ম্। 
ইতি তশ্য বচঃ শ্রত্বেতাদমন্ত্রস্তথা শ্বৃতঃ। 
ক্লোকমন্ত্ান্ততো! জেয়াঃ পঞ্ঃবাপার্ধপদ্থকম্ । 
দেব্যুবাচেতি মন্ত্রোতয়ং তৃতঃ ক্কোকস্ত মন্ত্রকৌ। 
মার্কগ্েয়স্ততে। মন্ত্র: পুনশ্চৈবার্ধমন্ত্রকঃ | 
ততঃ স্টেকস্ততশ্চা্ধঙ্গো কমন্ত্: গ্রকীন্িতঃ | 
ততো দেবী ততশ্চার্দ্লো কমন্ত্স্তখৈব চ। 
পুনঃ ক্লোকৌ পুনশ্টার্ধমেবং বৈ পঞ্চবিংশতিঃ | 
মার্কওেয়ম্ততশ্চার্দঙ্লোক। শ্লোকত্যতঃ শ্বতঃ। 

১৫ 



৪১৮ কাত্যায়নীতন্ত্রলক্মত 

অর্ধগ্লোকাক্কো মন্ত্র: সাথণি ডবিতী মন্ত্ুঃ | 
একোনত্রিংশদেবং তু মঙ্জ! অত্র শৃতা বুঁধেঃ | 

এবঞ ধধিক্বাত থ্বাহ। ॥ ১৪ এতপিতি | ২॥ বিচ্যেতি ॥ ৩৪ মোহে 
ইতি 118] আরাধিত! সৈব নৃণাং ভোগন্ধ 1পব॥দ। শ্বাহ1|1৫1। মাকণডেয়- 
উবাচ স্বাহা। ৬॥ ইতি তন্ত বচঃ শ্রুহ! সরধঃ স নরাধপং শ্বাত।॥ ৭। 
প্রণিপত্যেতি ৪ ৮: দদতুরিতি ॥ ১২।! পরিতুষ্টা জগন্ধাত্রী গ্রত্য্ষং 
প্রান চণ্ডিকা শ্বাঠা | ১৩ দেবুাবাচ স্বাহ। || ১৪1 যৎ পাঁথ্যতে তার 
তৃপা ত্বযা চ কুলনন্দন স্বাহা ॥ ১৫|। মত্তস্তৎ প্রাগ্যতাং সর্নবং পারতুষ্ট 
দ্বাম তৎ স্বাভ।। ১৬।। মাকণেয় উবাচ স্বাহা ॥ ১৭) ততে। বত্রে 
নুপো রাজ্যমবিত্রশ্তমজন্মনি ম্বাহা ॥ ১৮1 , ধত্রেতি ॥ ১৯11 মমে- 
তাহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যতি কাঁরকং দ্থাহা || ২৭ 9 দেব্যুব!চ ম্বাহী।॥ ২১।। 

বল্লৈধহোভিনূপতে স্বরাজাং প্রাঙ্দাতে ভবান্ স্বাহা! ॥ ৩২ || হত্বেতি || ২৩॥। 
মাবণিক উতি | ২3 ॥| তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধে তব জ্ঞানং ভবিগ্ুতি স্বাহা 
॥ ২৫ | মার্কওেয় উবাচ স্বাহা || ২৬ ইতি দত্ব! তমোদেবা যখ।ভিপফিতং 

বরং শ্বাহ1 | ২৭ ॥ বডূবেতি ॥ ২৮ ॥ সূর্যাজন্ম সমানাদ্য সাবাণন্ড“বিত। 
মনু£ হ্থাহা॥ ২৯ || 
অতএব ভ্রয়োদশ-মাহাত্যে হ্লোকাঃ ১৭ | মঞ্্ুবিভাগ-প্রকারঃ-- 

ডি |. ডবাচ ৬. 
0 ূ «ও. অর্ধানি ১১ 

| শ্লোকাঃ ১২ 

ৃ ২৯ 
আ1দিতন্চ শ্লোক; (৫৬০14 ১৭)) ০৮৫৭৮ ) মন্তরান্ত (৬৭১+২৯)-৭৯ৎ 

সমাথ। মন্ত্রতবভাগকারিকা । 
















